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Prentuð hjá S. L. MÖller





Héi býfcst Íslendíngum ágrip æfi og athafna manns [jess,

er talinn er frægastur allra myndasmiba þeirra, er uppi liafa

verib síban þjóbsmibir Forngrikkja voru á dögum; licfir

orbstír hans um lánga hríb verib kunnur öllum heimi og

nafn lians eins frægt og tignustu höfbíngja. Hann á ætt

sína ab rekja til Íslendínga, er fabir lians var íslenzkur

mabur, og er hann ab sögn ættfróbra manna kominn frá

Olafi pá. Danir kalla hann landa sinn, og liafa þeir þab

til síns máls, ab móbir lians var frá Jótlandi; samt eru

margir meb Dönum er kalla hann Íslendíng; nefni jeg til

þess einan Adam Oehlenschlaeger (Ölensleger)
,

þjób-

skáldib, segir hann svo í kvæbi, er hann orkti um Jsland

og æ mun uppi vera:

tfThoj' fra Island i Rom vœlcher Kronion til Liv.”

Abrar þjóbir nefna hann Islendíng jafnan, til ab mynda þjób-

verjar (Friedrich de la Motte Fouqué), Svíar (Tegnérbisk-

up) og Norbmenn
;

og í kvæbi
,
sem norrænn mabur orti

um haustib 1838, eru þau rök færb til þess, ab hann sð í

/

ætt vib Norbmenn
,

at Islendíngar séu frá þeim konmir.

Albert Tborvaldsen kannast og sjálfur vib

ætterni sitt vib islendínga, ber þab meb sðr smíbisgripur
/ (

sá, er liann heíir sent Islandi. Enginn mun því bera á

móti því
,

ab þab skipti Íslendínga ab vita nokkub um æfi

þess landa síns, er þeir eiga frægstan, og smíbar hans.

Mðr þótti því gefast ágætt tækifæri til ab fræba Íslendínga

um þetta, er deild Bókmentafélags vors í Kaupmannahöfn
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ásetti sér ab láta prenta smárit handa Islendíngum, og heli

eg snúib bæklíngi, er Tíli (Thiele) prófessor ritabi um Albert

Thorvaldsen árib 1837; víba hefi eg samt aukið hann og

vikife frá orbunum, því sumt er þab í ritlíngi Tíla, er ekki

á vib Íslendínga. Eg skírskota því undir þá, er borib geta

saman Tíla kver og mitt, hvort eigi hafi farib eins vel á ab

slcppa því er eg hefi fellt úr, og hvort breytt sð til hins

lakara þar sem eg liefi breytt.

Ab lokum vii eg geta þess, ab mér þótti naubsyn á
/

ab lýsa einhverju snildarsmíbi Alberts á prenti, svo Islend-

íngar gætu fengib hugmynd um myndasmfti, er því lýst hér

ab aptan líkneskjum Jóns Skírara og þeirra er hlýddu tölu

hans á eybimörku, og er þab talib eitt hib fegursta smíba

hans. Yib heíi eg og bætt lýsíngu á öbru smíbi, sem ab

sönnu ekki er eins mikib í varib og liitt, en eg gjörbi þab

til ab sýna snild Alberts og hugvit á annarri tegund, nefnist

smíbi þab
tk
ástin á ýmsum aldri” ebur aástasalan”, og verbi

ab því fundib ab eg tók þetta, þá bib eg menn gæta

þess
,

ab þogar Leó páfi hinn tólfti kom í smibju Alberts

árib 1826, horfbi liann lengst á þetta allra gripanna, og má

af því rába, ab lionum liafi fundizt einna mest til þess; fái

nú páfinn ámæli af J>essu
,

þá er mér ekki vandara enn

honum.

Orbfærib á kveri þessu liefi eg vandab eptir því er eg

hafbi bezt vit á, samt finn eg sjálfur ab mikib brestur á,

ab þab sé svo hreint og libugt sem þab vera ætti, og liefi

eg þá ekki önnur úrræbi, enn bibja góba menn ab virba á

hægra veg.
K

Magmts Hakoiiarson.
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Ari8 1770, nítjánda dag Nóvembers, ól kona svein-

barn í Kaupmannahöfn

1

;
hefir hun afc líkindum,

jafnt og abrar mæbur, spáb því í liuga ser, ab nokkub

mundi verba úr barninu, en vart hafaverib önnur

rök fjTÍr þeim hugarburbi enn ab þab var sveinn,

því foreldrar lians voru snaubir.

Fabir sveinsins hét Gottskálk J)orvaldsson,

íslenzkur mabur, og var myndasmiður* vib skipa-

hróf Dana konungs; liann átti prestsdóttur eina

jótska, er hét Karen Grönlund3
.

Sveinninn var vatni ausinn og nefndur Bertel

(Albert) Thorvnldsen og hvar sem þessanafhs nu
liejTÍst getib, livort heldurþaber á norburlöndum ebur

mebal annarra sibabra þjóba, þá er óþarfi vib ab

bæta livorr þab eigi, því þar sem menn hafa vit á

hvað íþrótt er, þar er liann eins kunnur og hann

væri merkis konúngur.

1
) Eií»i hcrma allir sama um þaö , hvar Albcrt sé borinn ; sumir

scgja á lslandi
,

aörir i Kaupmannahbfn og cnn aðrir á lciðinni milli

Islands og Danracrkur.

2
) Hann var Jað cr Danir kalla

<tBillcdskærcr,’
,

cr táknar að hann

hafi skorið i trc mannamyndir og dýra, og annað Jcsskonár, er opt

má sjá á skipum-

J
) Gottskálk fæddis; árið 1740 á Miklabæ í Blönduhlib, par var

þorvaldur Gottskálksson faðir lians prestur; annan son áttu þau Karcn

cr hét Ari
,

lærbi liann gullsmibi i Kaupmannahöfn og do úngur.

Gottskálk dö í Kaupmannahijfn 1805.

1
-
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Ekki varb miklu varib til menníngar sveini

þessum, því foreldrar hans voru félausir.

A því bar fyrst, ab hann væri næmur á upp-

drátt, því var hann sendur í íþrótta-skólann erhann

var 11 ára, og þurfti eigí ab leggja þar fé meb

honum.

All)ert tók góbum framförum í skólanum, og

kom föbur lians þab nú til hugar, ab hann mundi

verba svo vel ab sér er stundir libu fram. ab hann
/

gæti haft not af honum til abstobar vib smíbar sín-

ar; en eigi leib á laungu ábur liann tók föbur §ín-
%

um fram, og var hann úngur ab aldri er hann fór

ab laumast til ab lagfæra smíbar lians, um leib og

hann færbi honum dagverb á tí
Hólminnvl

.

I skólanum var Albert búinn ab vera til

kennslu í 6 vetur, ábur menn færi ab taka eptir

honum fremur öbrum. þ)á varb sá atburbur, ab

liann öblabist verblauna-peníng (1787), silfurpeníng-

inn liinn minna, og var þess getib í fréttablöbum,

ab liann liefbi skarab fram úr öbrum. Um þær

mundir gekk hann til prestsins Séra Höyers, er var

prófastur og prestur í Hólmssókn2

,
átti þá ab stab-

festa hann um vorib, en í andlegiim efnum hefir

hann vart áunnib sér mikinn heibur, og lýst því

fremur ab hann væri, því mibur, lakar mentabur í

bókvísindum enn öbru. J)ab er ekki ólíklegt ab

J

) Holmurinn (Holracn) ncfnist staSur sá, cr allur hcrskipareiði Dana-

l;omin»s er á geymdur, og Jar eru sltipnsmiðirnir ab vcrlci um daga.

“) Ilólmskirkja hcitir krosskirkja sii, cr sjómanna liðið á sókn að.

Lnndhcrinn á og kirkju sér, og licitir luin Scbaotskirkjn, er J)ó opt-

ast nefnd <tGarnisons” cður setulibskirkja.



klerkurinn hafi viljab uppörfa hann mefe eptirdæmi,

er hann spurði hann afe því einn dag, hvort hann

væri hrófeir þess er fengife heffei verfelaunapeníng-

inn? og er Alhert svarafei lionum því, afe þafe væri

sjálfur hann, hrá presti svo vife, afe hann skipafei

honum efsta sæti í virfeíngaskyni, og kallafei hann

ætífe, uppfrá því Monsieur Tliorvaldsen; þetta hefir

Alberti aldrei úr minni lifeife.

Af æsku árum hans vita rfienn ekki annafe afe

segja, en þafe mæla allir þeir er þá þekktu hann,

afe hann liafi hofeife af sér ágæta gófean þokka,

verife frífeur sínum og bjartur á hár.

Tveim árum sífear enn Albert öfelafeist verfe-

launapenínginn minna, hlaut hann og hinn meira,

og athurfea málarinn 1

,
prófessor Abildgaard, lagfei

allann liug á afe kenna honum allar þær íþróttir,

er menn nema í skóla þessum, en fafeir hans hugfei

afe hann nu þegar væri búinn afe læra nóg, og

vildi fá hann úr skólanum og heim til sín, er hann

þurfti á honum afe halda sér til afestofear. En til

allrar hamíngju gat Albert bæfei stundafe íþrótt

sína og veitt föfeur sínum félitlum þafe life er hann

þurfti, og til eru ennþá smífear er þeir unnu afe

fefegar báfeir samt.

Svo fór nú frain í þrjá vetur, og var þafe

mikife lán, er Albert átti marga vini mefeal hinna

') Sagna- cSur athurðaraálari (Historicmalcr) ncfnist sá, cr tlrcgur

upp atburði; drcgur liann upp atburbi úr raannkynsstigunni, og sýnir

, monnum hvcrnig bann írayndi str að racnnirnir liafi verib, cr |)cir

unnu- verkið, og hvernig að J>vi var farið; þcsskonar uppdrætti raá

sja á nltaristöblura viða á fslandi.

I



uiigu íþróttamanna, er liyöttu bann til au ibka

ment sína og lesa góbar bækur
;

reib lionum þab

eigi á litlu, er hann meb þeini liætti nam abrar

góbar mentir. þegar hann var orbinn tvítugur, átti

hann kost á ab vinna lil hins minna verblauna-

pemngs skolans ur gulli meb íj^rótt þeirri er hann
mest hafbi stundab, myndasmíbinu 1

.

Vinir Alherts þekktu dug lians hetur enn sjálf-

ur hann, þar þeir optlega böfbu verib vottar þess,

er þcir voru allirsaman' ab liann smíbabi allshátt-

abar myndir meb snildar hagleik. þ)eir eggjubu

hann nú meb öllu móti, því hann hafbi eigi þor

til ab gjöra tilraunina. Nú var honum fengib verk-

efnib, er lesa má í Makkah. hókar 3ja K. 25

—

26 v., var hann þá lokabur inni einn í stofu, en

svo lítt treysti hann ser, ab liann laumabist út og

ofan hakstiga liússins, en til allrar liamíngju mætti

hann á leibinni einum skólakennaranum
,
er livatti

hug hans og kom honum til ab hverfa aptur. þeg-

jþ
ar hciti Jjetta ruun vibar sjást i shgu J)cssari, þá ætla cg

hlýba aö gjora nú Jcgar grcin fyrir Jm', svo eigi J)urfi J)css síbar.

þaS á aö tákna ij)rött
J)á , cr Danir nefna <tBillc(lhuggeric” cður

<tBilledhuggerkunst /’ eptir J)ýðsku lieiti,
ífBildkunst.” Sraiðarnar raá

grcina i J)rennt: likncskjur efcur hcilrayndir, (Statuæ cbur Statuer),

lágrayndir (Basrclicfs)
,

og hofbamyndir (Buster cba BrysthillcScr).

Likneskjur cru mcstar, og hafa J)ær optast eblilcgan voxt manna cbur

dyra
,

cn stundum eru J)ser meiri, og kallast
J)á risavaxnar. Lág-

inyndura má kalla ab upp sc hleypt, cr J)ær sjást eigi ncma hálfar

og þö frá hvirfli til ilja, en lcyna jafnan annarri hliðinni, brjosti eður

haki. Hö flbaray ndir cru cnar þribju
: J>ær cru liofub meb

hálsi, litið citt ofaná brjóst. Vcit cg J)að, ab bilætasmíbi og

rayn dasty ttur er algengt i íslenzkum bókum, cn hvorki bilæti
ne stytta er rétt lslenzka ab hcldur.
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ar siníbi þessu var lokib, var ALberti dæmdur verb-

launapeníngurinn
,

og auk þess ávann þab hon-

um öbluga abstoS Reventlóvs stjórnarherra
,
agæts

manns; veitti hann Alberti jafnan í hina næstu 6

vetm' færi á ab æfa sig í íþrótt sinni. Fyrsta

dag Júní mánabar 1791 tók hann til smíbis

þess
,

er ávann honum gullpenínginn
,
og táknar *

þab Helíódórus, er hann var rekinn útur must-

erinu.

Tveim vetrum síbar átti hann ab vinna til

hins meira verblaunapeníngs úr gulli, og þá var

hann ekki hugb'till sem hib fyrra skiptib
,
og gjörbi

liann þá lágmyndir úr leiri; var verkefnib atburb-

ur sá, er getib er í postulasögu Lúkasar gubspjalla-

manns, er Pétur læknabi hinn limafallssjúka vib

musterisdyr. Fyrir þetta voru honum og dæmd

verblaunin, og var honum þar á ofan heitib fé,

til ab ferbast um önnur lönd í þrjá vetur; en þar

menn álitu honum henta ab fresta ferbinni um

nokkra vetur, þá var honum fengib fé til vibur-

væris, 100 Kúrant-dalir á árí liverju í 2 ár, svo

hann gæti unnib þab upp er á vantabi í skóla-

mentun, er hann þótti skorta eigi lítib í þeim

efnum. J)etta færbi hann sér vel í nyt, og

jafnframt og liann nam þab, er liann hrast á,

af jafnöldrum sínum, stundabi hann íþrótt sína

meb mijdlli alúb. J)ess er ábur getib, ab

Reventlóv greifi fékk honum margt ab starfa

;

nú tók Abildgaard, sá er fyrr var nefndur, ab

nýta sér hagleik hans til ýmsra smíba í höll

Fribriks konúngsbróbur
,

á Amalíuborg. Ilall-
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arstiginn og nokkrar stofur bera þess ennþa

nienjar1
.

Árib 1796 átti Albert þá loks afe fara ab

heiman og var ferbinni lieitib til Ítalíu; þángab

halda optastnær ungir íþrottamenn og dvelja þeir

þar nokkra vetur, til ab taka eptir smíbum forn-

aldarmanna. J>egar ferbina átti ab hefja, varb

AU)ert veikur, svo hann treystist eigi til ab fara

landveginn
;
þab ætlubu og vinir hans, ab hann

væri of litt reyndur til þess, og mundi eigi lieldm'

kunna tungumálin til blýtar; enda bar þá svo vel

í veibi, ab verib var ab búa lierskip, er lialda átti

til Mibjarbarhafs, og þotti því hagkvæmast, ab Albert

tæki far meb því, svo liann kæmi sem fyrst þáng-

ab er hann átti. Fararleyfi var aubfengib. Albert

var ættrækinn, og rann honum þab nu til rifja, ab

verba ab skilja vib föbur sinn og mobur bæbi

fatæk, og þa er hann kvaddi þau, lét liann þeim
i ljosi rækt sína, og gaf þeim ab skilnabi

lil eru og ýmsar mannnmyndir og uppdrættir, cr Albert gjbrbi

uní Jpessar mundir, cinnig myndir á bókurn, til ab mynda norrænu

sögunum hans Suhms, á Thaliu Ilaslcs, vinar Alberts, og skáldraæla til-

raunum Rabckks háskolakennara 5 cn eitt tel cg mcrkilegast, o«; cr

þab andlitsmynd Jons Eirikssonar Konferensráðs
,
mcð fullkomn-

umvcxti; crþáandlitsmynd þcss íslendings, cr cinna frægastur var um
utlönd, Jeirra cr Já voru uppi, gjörb af Jíeim sem vibræmdastur hcfir

orbib silban. * það cr og cnn rnerkilegt, ab raynd Jcssi er úr islenzkri

gipsjarbartegund, og ab visu varb henni ckki bctur varib; hafbi Jon

Tinksson látib taka hana og ætlabi ab koina þ vi á, ab Danir keyptu

gips ab Íslcndingum
, svo ckki pyrftu abrar þjobir ab taka |)ann

hagnab frá ættjörbu hans. Dýr«ripur pcssi cr á íslandi, o" á

hann amtmaðurinn yfir vcstururodæminu
, hcrra Bjarni fjorsteinsson

riddari.

k



gullpenínga eigi allfáa, er hann hafói haldife saman
af siníbalaunum sínum.

Tuttugasta dag Maímánabar 1796 skildist

Albert yib fosturjörb sína, og lá þab fyrir honum
ab sjá hana eigi aj^tur fyrr enn henni var orbinn

lieibur og sæmd ab lionum.

Sjoleibin var eigi eins hagkvæm og menn
hugbu: fyrst kríngsólabi skipib víba um Englands-

haf, og svo ]eib sumarib til hausts, uns þab loks

um veturnætur nábi Mibjarbarhafi
;
þá lungab var

komib, varsiglt fram og aptur á millum Malteyjar

og Ræníngjalandanna (Algier, Túnis og Trípólis ebur

'Jjríbirgi á Suburálfuströndum), og þótt Albert væri

fribgjarn mabur, þá hlaut liann þó ab fara í liern-

ab á móti Serkjum. Eptir ýmsar þrautir á ferb

þessarí tók Albert þab ráb, ab liann let flytjast á byrb-

ingi (þiljulausum), írá Maltcyu til Alhafnar (Palermo)
á Sikiley, þaban komst liann loks til meginlands og
lenti 1 Nýhorg (Neapel). í horg þessari eru glab-

værbir miklar og skemtanir, en Alhert undi þar

ekki, hæbi af því ab heilsa hans var bilub á ferb-

inni, oghinu, ab liann kunni illa ab mæla á ítalska

tungu. Nú átti hann fáar dagleibir til Rómaborg-
ar, en svo var mikil óglebi hans, ab vart mun
annab hafa hamlab því, ab hann hyrfi aptur, enn

ab farib vantabi, og hefSi þab orbib óbætandi tjón,

bæbi fósturjörbu hans og ment þeirri, er hann

hefir stundab
,

en svo 'fór hetur ab liann fann

til kinnroba yfir því, ab liann hefbi látib hugfall-

ast, og fám dögum síbar enn liann kom vib land,

hélt hann til Rómaborgar, kom þar 8da dag



Martsmánabar1

,
og lág þab fyi'ii' honum ab verba

þar eins nafnkunnur og páíinn bjálfur.

Albert færbi lærbum manni dönskum, er Zóega

hét
,

. bréf frá Kaupmannahöfn
,

og hlýddi hann

heilrábum manns þessa og góbri tilsögn jafn-

an í fyrstu, er hann sýndi honum smíbar sínar, til

ab heyra hvernig honum líkubu þær; en Zóega

var of vandlátur og fann liann ætíb nokkub ab

öllu
2

;
þá tók Albert þab til bragbs, ab hann lézt

ekki vinna og starfabi þá ab smíbum sínum til-

sagnarlaust um nætur, ebur þær stundir dags, er

enginn gat orbib var vib; þessum uppteknum hætti

sínum kunni vhann mjög vel, og svo var hann

starfsamur, ab fáir munu trúa því hve miklu hann

fékk aílcastab. J)á var og hugur hans orbinn all-

') ITætt er víb Jvíf ab litlS mundi liafa orðlS ur Alberti, ef hann

hefði ílcngst í Kaupmannahofn og ekki farið lir landi
; við J)að kann-

ast hann og sjálfur, er hann telur Jjann dag, er hann kom til Rdraa-

horgar, raerkilegastan allra lifdaga sinna
,
og svarar hann- J>ví jafnan,

er raenn spyrja hann ura aíraæli hans, að J)ab rauni hann ckki, en

hitt viti hann, að hann hafi koraið 8da dag Marlsraánabar til Roma-

borgar.

Fribrik Munter, cr siðar var Sjálands hiskup , fdl Zoega J)essum

Alhcrt á hendur. J)ab litur svo út, sem honuiu hafi eigi likab vib

Alhert i fyrstu, cr hann ritabi Munter J)ab ,
aÖ hann væri til cinkis

hæfur ; samt átti Alhert honum J)ab upp að unna, ab hann kora hon-

ura til að skoba fornsraibar grandgæfilega og sraiba eptir J)eira, og hafbi

hann raikil not af J>vi. J>egar Alhcrt var buinn ab sraiba Jason , J)á

kvað Zoega svo ab orði i hrefi til Munters, ab mi va?ri koraið fram

J>að er hann hefði sagt jafnan, að Albcrt raunði verða J)joðhagi, og

þotti racinnura það kynlegt. þrítt Albert gæti aldrci pjort svo lion-

ura likaði,
J)á voru J>eir sarat vinir og, virtu hvcrr annann, og meðan

Zdcga lá banaleguna (1809), J>á
vakti Albcrt yfir honum ndtt og

dag, og lijukraði honura frara i andlátið; siðan hefir hann haldið

raekt við böm hans.
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ur annarr enn ábur; hann segir sjálfur, ab þá

hafi snjóinn leyst af augum sér, og þetta hib nýa

líf lýsti sér ekki ab eins í smíbum hans, heldur

einnig’ því, ab nu fann hann meb sér innilega

laungun til ab nema svo mikil vísindi, er til þess

þyi’fti, ab hann irbi meb öllu frjáls og haptlaus í

ment sinni. En þrjú ár eru ekki lángur tími, þeg-

ar svo mikib þarf ab nema
;
honum ægbi ab hugsa

til þess, ab nú væri dvöl lians í Rómaborg brátt

á enda, og liann ekki húinn, ab smíba neinn þann

grip, er ab hans álitum sjálfs væri svo vandabur,

ab hann gæti sent liann lieim til Danmerkur til

merkis um framfarir sínar.

í Danmörku liældu allir gripum þeim er

liann var búinn ab senda, þó þeir væru minnst

af því er liann hafbi smíbab, en sjálfur var hann

svo vandlátur, ab hann jafnan braut liöfub af mynd-
um þeim er algjörbar voru, og fól brotin svo

einginn sæi þau; en hafi myndir þær, er hann

þannig fór meb, verib eins vandabar og abrar er

hann smíbabi um sömu mundir, og enn eru til,

þá liefir honum eigi þurft ab þykja mínkun ab

þeim.

J)essi barátta Alberts vib sjálfan sig og vand-

virkni hans eru skýlausir vottar þess, ab lengri

vegur lá ab takmarki því, er hann átti ab ab kom-

ast, enn því, er flestir ná abrir. Hann ætlabi sér

nú loks ab smíSa grip þann, er fengi til hlýtar

flutt mál hans í Kaupmannahöfn, og tók hann sér

til efnis úr Grikkja sögu kappann Jason, erhann

heimtir gullreifib í ókunnu landi.

t
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Mynda smiburinn hnofeár myndina fyrst úr

hlautum leiri
,
síban lætur hann gips1 utanum hana

til ab fá mótib, svo steypir hann gipsi í þab, og*

er þá komin gipsmynd í stab hinnar ur leiri, sem

er miklu brothættari, og síbast liöggur hann marm-

ara ebur steypir málm eptir gipsmyndinni
,

eptir

því sem hann er um bebinn. J)annig fór nú Albert

ab smíba Jason sinn og gaf hann honum venju-

legan karlmannsvöxt í fyrstu, og í Aprflmánubi 1801

lauk liann vib leirmyndina/

Kunnáttan ein er eigi einhlýt til þess ab

skarab verbi framúr öbrum eins smíbum og þeim

er í Rómaborg eru,« þar sem svo mikill fjöldi er

ágætra forngripa, til þess þarf og lán. Svo fór

og, ab menn veittu nýsmíbi Alherts eigi mikla eptir-

tekt, liann fór . því eittsinn og virti þab Jengi fyrir

ser og mölvabi ab lokum
,
síban fór hann ab hugsa

til lieimferbar sinnar og olli þab honum eigi h'tillar

óglebi. Zóega, sá er fyrr var nefndur, átti og ab

snúa lieim aptur, fór þab svo ab líkindum, ab

Alhert réSist í för meb honum, og varb því ab híba

vorsins, þíusem hann ella liefbi hyrjab ferb sína

um haust.

Alhert hafbi nú í lángan tíma fundib meb sér,

ab í honum hjó nokkub er varb ab koma fram,

hann tók því til ab srníba Jason ab nýju, og stób

þá önnur leirmyndin af honum í smibju hans

skömmu eptir nýár 1803, og var nú kappinn orb-

inn allur vöxtuglegi'i enn mennskir menn.

T

) trips cr brcnnisteins - sýr§ kalkjurð
, oj' cr það bentugt rajöf'

til royndasmíða.
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Brátt varb þetta hljófebært, fóru þá margir ab

skoba myndina og undrubust allir þeir er sáu,

kvábu menn líkneskju þessa hafa iríest snib af

smíbalagí Forngrikkja, allra þeirra mynda er íkristni

væri gjörbar. Allt lenti þó vib lofib, og lá vib

ab söm yrbu afdrif þessarar myndar og hinnar

fyrri; þó komst Alhert svo lángt, ab hann steypti

nu gipsmynd, og liugði ab láta þar vib nema, uns

liann fengi » far lianda lienni til Danmerkur.

Uin vorib hirti hann saman farángur sinn, og

einn dag kvaddi hann Jason sinn, átti þá ab leggja

rípp ab morgni. J>egar er morgnabi kom ferba-

vagn ab liússdyrum Alberts, og var kista hans

bundin aptaná, tálmabi þá ekkert förinni utan þab,

ab íþróttamabur þjóbverskur, er verba átti samferba,

var eigi kominn. Hann kom þó ab lokum, og kvabst

eigi geta farib þann dag, er hann átti eptir ab ná

leibarbréfi sínu; ferbinni var því frestab til næsta

dags.

f)á varb sá atburbur, ab enskum kaupmanni,

er liét TómasHope (Húp), var vísab á Jason þann, er

svo mjög var umrætt; Albert var í smibju sinni er

maburinn kom, sýndi honum smíbib og fannst

hinum ínikib um. Kaupmabur spurbi hann, hvab

líkneskja þessi mundi kosta, ef hún væri höggvin í %

marmara? uSexliundrub Sekkína1 ’’ kvab Albert, og

tók hib minnsta til, er honum þótti þab ærib lán,

ef lionum lilotnabist ab liöggva hana. wJ)ab er

oflítib,” mælti íþróttavinurinn
: ueg gef þér 800 og

T

) Sckkína (Zcchina

)

er gullpcníngur. Páfasekkina, scm hór cr '

umrætt, cr á \ib 4 rikísbánkadali danska og 3 skildínga betur.
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greibi þér svo mikib nú þegar, ab þú getir tekib til

smíbanna 1 ’’,

Meb þessum atburbi ávann Albert þab, ab

hann gat dvalib lengur í Rómaborg
,
honum lilotn-

abist og þar á ofan þab, er vera kann ab minna

þyki í varib, en er ekki svo: nú varb víbrætt um
hann, og orb þab er af honum fór um lönd öll

olli því
,

ab honum gafst optar færi á, ab skara

fram úr öbrum smibum í íþrótt sinni.

Nú er orb vár komib á snildarhagleik Alberts,

þá varb þab brátt, ab aubmenn og helzt ferba-

menn er vib hann kynntust í Rómaborg, fengu

honum margt ab smíba, og vörbu til þess miklu fé.

í Danniörku bjuggust menn vib heimkomu hans

á ári hverju, og mun þab hafa ollab því, ab hann

var eigi bebinn um neinn grip þaban fyrr enn

um árib 1807. Svo stób á, ab frú Scliimmelmanns

greifa ætlabi sér ab gefa Brátröllaborgarkirkju á Fjóni

skírnarfont, gjörbust þá ættíngjar
2 frúarinnar á ítalíu

til ab fela Albert á hendur ab smíba hann úr livít-'

J

) Löngu siÖar kom Ilope til Römaborgar., og bauö Albcrt hon-

um
J)á að taka við annarri Iíkneskju jafnmikilli, og hét honum |)ví, að

hún skyldi verða betur gjorð, par honum tök nú ckki að lika Jason

sjálfum, enllope J)ág pað ckki; sendi Albcrt honum siðan 1828Jason,

og tvo gripi aðra, ásamt myndum konu Ilopes og da?tra bans '

allt ur marmara, o» vottaði honum með J)vi Jakklæti sitt.

2
) I'rdin átti bröður cr Skiibart hct, hafði Albert kynnst við hann

árið 1804, er hann fcrðaðist með Moltkc Grcifa til Nýborgar á ltaliu,

$»jörði hann sér Jað til hcilsubötar, j»vi jafnan hcfir loðað við hann

kvilli sá ,
cr hann fekk aðkenning af áður hann för úr Kaupmanna-
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um marmara. Nokkrum árum síbar kom fontur-

inn, og stendur hann nu í kirkjunni. Allir dábust

ab smíbi þessu, og því kom Alhert til hugar ab

gjöra annann font meb sama lag; á þenna font

er höggvin látína, er svo segir: ab smiburinn

sendi hann íslandi, ættjörbu sinni 1
.

Nu fór Dana konúngur brátt ab láta Albert

smíba fyrir sig marga gripi og mikla
,
mebal þeirra

eru 4 lágmynda smíbar krínglóttar, er prýba Kristj-

ánshöll framanverba. Auk þessa tókst hann á hend-

ur ab smíba fyrir höfbíngja og ríkismenn á öbrum

löndum, og uxu nú annir hans mjög, meb því

höfn og hcfir hann opt ollað honura Jiinglyndis. í Nýborg hitti

Albcrt Skúbart pcnna o" för raeÖ honura til Montenero , í grend viS

Livornö
, Jar bjö Skiibart og sat Albert bjá honum i raiklu yfirlœti

til vors 1805.

*) Skírnarfonts þessa er geti8 i Sunnanp., i Ista árg. 1 lOdu bls., Fjöln.

48a ári bls. 28—31, og raigroinnir í Klausturp. Fonturinn er kominn til

Kaupmannahafnar fynr mörgum árum, ogvar liann f>eymdur í Knrloltu-

borg ásaratfleirura smiðis{>ripum Alberts
j þar fekk hvcrr að skoða hann

sem vildi. A hann eru höggnir Jessir atburðir : Skírn Krists.

María raeð barnið Jcsiis, og Jöhanncs. Kristur blessar

brörnin. þrir englar i lopti. Neðanundir englunum stendur

Jctta letu'r: OPUS HOC ROMAE FECIT ET ISLANDIAE TERRAE
SIRI GENTILICIAE PIETATIS CAUSÁ DONÁVIT ALBERTUS
THORVALDSEN A. MDCCCXXVII. |>ab er á íslenzku: Grip Jenna
^jorði í Römnborg og gaf Islandi ættjorfeu sinni i ræktarskyni, Albcrt

Thorvaldsen árið 1827. Vera má, að suraum hafi ekki verið ura, að

sleppa dýrgripi þessum, cn Jegar Albcrt kom lil Kaupmannahafnar

ura haustið 1838, og hann sá fontinn, furðabi bann á að hann skyldi

standa |)ar, er hann ætlaði hann kominn til Islands fyrir löngu, og

for hann pcgar að gjöra gángskör aí> j>ví
,

ab hann irði sendur, og
rcit

ítrcntukammeri
?,

bréf ura j)að

;*

* var siban lönturinn sendur til

^eykjavikur 1839, og er Jab eigi litib fagnabarefni Íslcndíngum, j)vi

vart raun landið nokkurntíraa hafa eignast þWlikan dýrgrip.
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jókst honum og’ virbíng dag frá degi, og vart

hafa svo libib tvö misseri síban og fram ab þessari

stundu
,

ab eigi hafi honum verib send riddara-

hönd og nafnbætur frá ýmsum höfbíngjum og

listaskólum, og a enginn íþróttamabur eins margt

af þesskonar lilutum og hann.

Vera má ab einhverjum kynni ab Þykja Albert

hafbur í ofmiklum hávegum, þar hann eigi sér

þab mest til ágætis, ab hann er hagari á mynda-

smíbi enn abrir menn; þá er svo kynnu ab mæla
bibjum vér gæta þess, ab bæbi íþróttir og vísindi

eiga þab vitni skilib, ab engu er fremur ab þakka

eblíng méntunar og framfara mannkynsins enn

þeim. Auk þessa mættu allir þeir, er vita livílíkir

gripir liggja eptir íþrótt þessa, dábst ab snild og

liagleik Alberts, er þeir sjá hann einan megnan

um, ab smíba eins fagra gripi og Forngrikkir einir

fengu ábur gjört
,
þar sem menn ætlubu um marg-

ar aldir, ab engnm manni mundi takast þab; og

þakka mættu menn Drottni, ab liann hefir gefib

Alberti vit og hamíngju til ab megna þab, er svo

margir smibir á mörgum öldum reyndu til ab

vinna og máttu ekki.

Sá sem ritar sögukorn þetta ætlar, ab þab

mundi um of draga huga lesandans frá æfi Alberts,

ef hér væri farib ab telja smíbar hans eptir aldri

þeirra, og lýsa þeim greinilega; þykir því betra ab

hnýta þeim aptaní söguna, má þá og ljósar sjá,

live margt og mikib smiburinn hefir unnib.

Svo var þab margterhann var umbebinnmeb.

ári hverju, ab menn fóru nú ab lialda ab liann
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mundi aldrei fá tóm til afe snua heim aptur. J)ó

segja Danir, afe hann hafi jafnan fýst til Dan-

merkur, þótt ekki væri nema til afe dvelja þar

stutta stund.

Árife 1811 fannst hvítur marmari í Noregi, og

lilökkufeu Danir nú til afe Albert kæmi heim, er

þeim þólti þafe svo ágætt, afe hann smífeafei ur norsk-

um marmara, en ekki ítölskum efea grískum. Kristí-

án konúngsefni ritafei honum þá bref þessa efnis,

og lýsti svar Alberts því, afe bann væri þess eigi

ófús
,

afe fara til Danmerkur. Samt var honum
þafe ekki liægt um.þær mundir, því bæfei var þafe,

afe liann haffei skuldbundið sig til afe smífea svo margt

* er hann átti ólokife vife, og lvitt, afe hann var kenn-

ari í íþróttaskólanum Sti. Lúkas. J)ó leit svo út

afe lokum, sem hann mundi fá tómstund til afe

fara snögga ferfe, en þá varfe sá atburfeur er tálm-

afei förinni, afe á lionum þurfti afe halda í þjónustu

Napóleons, og varfe þafe eigi til litilla heilla Dan-

mörku, og fekk öllum íþróttamönnum mikillar

glefei.

Napóleon var þá keisari og réfei fyrir ítalíu,

vildi hann láta búa sér höll í Rómaborg, og kaus

til þess sumarhöll nokkra er Páfi liaffei átta. Al-

bert var um þessar mundir afe liugsa um ferfe sína,

og gaf sig því ekki fram til afe fá nokkufe afe

starfa, og var þafe þó margt er myndasmifeir áttu

afe gjöra vife höllina; Alberti baufest ekkert, þar

hann einsog allir þeir er framúr skara, átti

niarga öfundarmenn. Samt fór svo, afe þá voru

ekki eptir nema þri'r mánufeir af tíma þeim, er

2
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I

Napóleon hafbi sett yfirsmibnum, þá sá hann (yíir-

sm.), abhann mundi eigi komast vel af
?
nemahann

nyti abstobar slíks meistara og Alhert cr, kraup liann

því á kné fyrir honum, og hab hann ab smíba

spjöld meb hálfupphleyptum myndum, og átti ab

prýba meb þeim innanvert alla fjóra veggi einnar

stofunnar. J)ótt tíminn væri naumur, tóksí Albert

þetta á hendur, og hjó söguna af Alexander enum

mikla, er hann fer sigri hrósandi inn í Bahýlon;

lengdin á smíbinu átti ab vera níu álnir og

tuttugu.

Allir undrubust ab Albert skyJdi talcast smíbi

þetta á liendur, er tíminn var svo naumur, var þá

þess ab vænta, ab þeir er vib hann möttust mundu

vitja um þab, til ab geta ámælt lionum, ab hann

annabtveggja hlyli ab gánga á heit sitt, ebur

liroba svo af smíbinu, ab þeim tælvist betur ab

þessu sinni enn honum, er þeir höfbu 'nægan

tíma, en liann svo örstuttan. Svo fór, ab þeir einnig

í þetta skipti urbu ab lúta í lægra liald fyrir Al-

berti, því Alexander hans hrósabi sigri í ákvebinn

tíma, og var þvílík snild á smíbi þessu, ab enginn

hefir gjört líka þess, síban fornsmibir Grikkja voru

á dögum. Brátt varb rætt um smíbib um alla

norburálfu lieims; öllum iþróttavinum í Danmörku

þótti þjóbarmáK gegna, ab meistarasmíbi þetta væri

höggib í marmara
,
og sett í abalhöll Dana kon-

úngs, og þegar voru menn farnir ab safna fé til

þess, er lconúngur falabi þab sjálfur ab meistar-

anum; nú er dýrgripur þessi híngab kominn og

þó eigi fullbúinn, er Albert liefir áskilib sér, ab
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leggjci á hann síbasta smifcshöggib er hann kæmi

siálfur

1

. Ari síbar oíí liann lauk vib smíbib í keis-^ O

arahöllinni í Rómahorg, hafbi liann undir abrar tvær,

er urðn sannnefndir máttarstólpar liásætis Dana

konúngs í Kristíánshöll. J)eim.var ab sönnu ann-

ab ætlab í fyrstu, en tímarnir hreyttust svo ab

þannig fór. Svo stób á, ab stjórnarherrar Pólína-

lands liöfbu falab ab Alberti kvennmyndir tvær

úr marmara, er halda skyldu (eyr-)spjaldi á

milli sín
;
á spjaldib átti ab rista huggunarorb þau,

er Napóleon keisari mælti vib sendimenn Pólína-

manna, er þeir hábu hann ab reisa vib aptur ríki

þeirra
;

en þegar Alhert hafbi Jokib smíbi þessu

(1813), var málefni Pólínamanna komib í þab horf

aptur, ab eigi þurfti á þvílíkum gripum ab lialda;

þessar hinar fögrii líkneskjur stóbu því í smibju

Alhcrts
,

uns Danir keyptu þær ab honum 1.818,

og halda þær nú liimni yfir hásæti Dana kon-

ungs.

Alhert smíbabi marga snildargripi um þessi

árin, og máttu þeir er litu ætla, ab hann væri

nú kominn svo lángt í ment sinni sem aubib væri,

og lionum mundi smámsaman fara aptur, er kom-

ib væri ab efri árum. Samt eru libnir síban 20

veftur, á þeim öllum hefir hagleik hans eigi förl-

ast hib minnsta, heldur hefir hann jafnan tekib fram-

förum, án þess nokkurntíma hafi orbiS vart vib

apturför vits ebur handa. Opt reit hann vinum

l
) Fjdruin slnnura hefir Albcrt gjort merkisgiip Jennn, og svo

þdtti Roravcrjura til hans koraa, að jþcir ncfndu sraiMnn fyrir

hann lágniynda höfl»íngjann ( Basrclicffets Patriarch).

2 *
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sínum í Danmörku, ab sín væri þárigab von, samt

drógst þab jafnan, og fyrst gjörbist abdragandi til

þess ab libnu árinu 18 17. Svo stób á, ab Sveiss-

ar bábu bann ab reisa minníngarvarba landsmönn-

uin þeirra, er vörbu Xilleríur (Tuileries), höll Frakka

konúngs, í stjórnarbiltíngunni miklu ( 1 792), og felJu þar

vib góban orbstír. Albert smíbabi þá ljón, er deyr af

sárum sínum, og er liann var búinn ab senda þab
frá sér, hóf hann ferb sína til Danmerkur, og ætl-

abi uin leib ab skoba stab þann, er ljónib átti á

ab standa. Hann fór frá Rómaboro- 14da dac' Júlí-o o
mánafcar 1819, og* þar hann kom í ítalskar borgir

eba þybskar, veittu œbri stétta menn og lægri hon-

um slíkar virbíngar, ab vart mun nokkrum lista-

manni svo hafa verib tekib fyrr eba síban. Á leib-

inni hélt hann til Stuttgarbs

,

höfubborgar í Yurt-

embergi, og ætlabi ab sækja þar heim Dannecker,

frægan myndasmib; þá bar svo vib, er hann var

kominn í nánd vib horgina og hafa átti hesta-

skipti, ab úngur mabur rann ab vagninum,

uppgefmn af þreytu og mæbi, og hab vagn-

mann leyfis ab sitja vib hlib honum framaná

vagninum inn ab borgarhlibi; Albert leit vib mann-

inum og haub honum ab setjast inní vagninn og

vib hlib sér, og þá tok hinn ab segja frá því, livab

valdib hefbi gaungu sinni; hann kvabst geta frædt

hann á þeirri nýlundu, ab von væri í Stuttgai'b

liins víbfræga þjóbsmibar Álberts Thorvaldsens

,

og

sig fj'sti ab sjá hann þó eigi væri nema í svip, og

því hafi hann nú verib ab flýta sér inn í borgina.

Því má nærri geta, ab gaman hafi orbib úr, er
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Albert ab lokum sagbi til sín; iuaburiun var einn

af lærisveinum Danneckers, og' fylgdi hann Alberti

til lians.

Um Mikjálsmessu leiti kom Albert ab landa-

mærum Danmerkur; í Flensborg og Altonu var

honrnn tekib meb mikilli vibliöfn, þaban hélt hánn

til Fjóns og hvíldist þar um nokkra daga, ýmist á

Brátröllaborg eba Sanderumgarbi. Milli nóns og

mibaptans 3ja dag Októbers, er þá bar uppá Sunnu-

dag, leit hann Kaupmannaliöfn aptur, eptir 23ja

ára fjærvistir. Margar breytíngar voru orbnar

síban hann fór þaban, og þó mestar á kjörum

hans sjálfs. Hjartaþel lians vib vini og kunníngja

var samt liib sama og verib liafbi; hvorki

frægb lians cba virbíngar, sem hann þáb hafbi í

utlöndum, höfbu sett í hann dramb ebur þótta.

Ilonum var fenginn bústabur í Karlottuhöll, og er

hann sté af vagni og leit aptur hús þab er hann

liafbi í verib, og numib fyrstu undirstöbvar mentar

sinnar, þá komst hjarta hans vib. Dyravörb húss-

ins leit Albert fvrstan heimamanna þeirra er

hann þekktu, og jafnskjóttoghann komauga á liann,

fleigbi hann sér í fabm honum og mynntist vib hann.

Margir fornvina lians komu þá til lians, og nokk-

urra mátti hann sakna, er eigi var aubib ab sjá

framar. Samt bættust honum nj'ir vinir, er marg-

ir merin, sem eigi liöfbu séb hann fyrr, sóktu liann

lieim og spjöllubu vib hann, sem væru þeir gaml-

iv kunníngjar hans, þar þeir höfbu unnt honum í

lángan tíma fyrir þab, ab þeir töldu Danmörku



svo mikinn sóma ab honum. í Kaupmannaliöfn

voru Albcrti þaldnar veizlur meb mikilli vibhöfn,

Jiœbi á íþróttaskólanum og í öbrum samkundum;
í skothúsi borgarmanna var lialdin veizla íjölmenn-.

ust, voru þar sungin kvæbi og fluttar ræbur. í

fyrst'u undi hann þessu sæmilega og gladdist, því

ab menn vottubu lionum ást sína og virbíngu á

svo margan hátt; fór hann ab lánga til ab starfa

þegar stundir libu fram, let hann þá húa sér

smibju, og gjörbi fyrst af öllu liöfbamyndir kon-

ungs og drottníngar. Konúngur fól honum nú á

liendur ab smíba ymsar líkneskjur í Maríukirkju í

Kaupmannaliöfn
,
var hiS helzta mynd Krists og

postula hans, einnig Jóns Skírara er hann talar á

eybimörku, og annab fleira. Smíbar * þessar voru

svo mikilliæfar, ab Alhert gat ekki starfab ab þeim
í Kaupmannahöfn, varb liann því ab láta þær bíba

þess liann kæmi til Rómaborgar aptur, og vann

hann þar ab þeim síban í nokkur ár; liann tók

samt í Kaupmannaliöfn til tveggja smíba annarra,

er fara áttu í kirkju þá er ábur var getib, tákna

,þær skírn Ivrists í Jórdan og kvöldmáltíbina lielgu.

I Kaupmannahöfn dvaldi hann nærfelt tvö miss-

eri; allir unnu honum þar liugástum er þekktu

hjartaþel lians, allir dábust ab honum er þekktu

liagleik lians, og þeir virtu liann allir er sáu hví-

líkur sómi var ab honum. Nærri var hann búinn

ab týna lífinu er liann sneri héSan aptur; hann

hafbi tekib sér ferju í Nýstab á Láglandi yfir tii

Raubstokks á þýbskalandi, en vebur Jirast á um
nóttina, svo- bátinn rak fyrir stormi fram í dögun;
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þá bar ab hafnsögumenn, og komu þeir ferjunní

þángab cr ætlafc var. J)aban hélt Albert til Ber-

línar, liöfubborgar Prussalands, og tók konungur

honum forkunnar vel, og* eins gjörbi annab stór-

menni; þaban fylgdu margir íþróttamenn lionum

til Potsdamms. I Dresden á Saxlandi dvaldi hann

í viku, og bermdu fréttablöbin um þær mundir

vibtökur þær er hann fékk, með veizlum og ann-

arri vibliöfn; þaban hélt hann til Varskár á Pól-

ínalandi, og átti hann erindi vib yfirmenn borgar-

innar um beibursvarba, er bann átti ab smíba
;
ann-

arr átti ab vera yfir liöfbíngjann Póníatóvsky, er

týndi lífinu í fljóti nokkru til þess ab reynast trur

sambandsmönnum fósturjarbar sinnar; liinn átti ab

reisa í minníngu Nikulásar Kóperníkusar stjörnu-

vitríngs. Svo bittist á, er Albert kom til Varskár,

ab Alexander var þar kominn Rússakeisari, baub

bann þjóbsmibnum til sín, og vottabi bonunl bina

mestu sæmd og virbíngu; menn bábu hann þess

ab gjöra böfubsmynd keisarans, og sat þá Alexander

frammi fyrir bonum, svo opt sem þurfti, meb ber-

an liáls og bríngu, fil þess bann gæti gjört mynd-

ina sem líkasta
;
og er Albert var búinn, þág bann

ab smíbalaunum fíngurgull sett demöntum, og einn

dag er bann var veikur sendi Alexander lionum

lækni sjálfs síns. Ab skilnabi tók keisarinn

bann í fabm sér og minntist vib liann einsog

jafníngja sinn. I Kraká var falab ab Al-

berti þribja smíbib, og var þab heibursvarbi

yfir pólskan greifa og lierforíngja, er Pótokky

liét, og féll 26 vetra gamall í Leipsigarbar-
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(laga
1
. Nokkrum dögum sífear kom hann til Tropp-

«r
,
og var þar höfbíngjafundur; veitti Frans Aust-

urríkiskeisari honum ágæta vibtöku, og var Metter-

uikk Ufursti” látinn fala ab honum heibursvarba

yfir Schwarzenberg, liöfbíngja er þá var nýlátinn.

Siban lielt Albert áfram ferb sinni, er var sann-

nefnd sigurhróssför, og til Vínar; þegar hér var

lcomib, var í skyndíngu sent til lians frá Róma-
borg meb þau tíbindi

,
ab í liíbýlum lians væri

hrapab lopt meb mörgum líkneskjum, og væri þeim
spillt öllum, liann reib þá nótt og dag og létti eigi

íýrr enn hann kom til Rómaborgar, sá hann þá
ab tjónib var raunar eigi svo mildb, sem menn
hölbu ætlab.

Albert var orbinn leibur á veizlum þeim Öll-

um og sællífi er hann hafbi lilotib í ab lifa á ferb-

inni, og varb hann nú feginn því, ab mega setj-

ast ab í kyi'b og spekt heima, og taka til vinnu,

því lífi kann hann hezt, og trúir því enginn, sá er

eigi hefir til hans komib í Rómaborg, live einfalt

viburværi lians er, og hve frábitinn liann er allri

vibhöfn og sællífi; ab líkindum kemur þab til af

því ab hann vandist eigi slíku í æsku sinni, og
hefir eigi síbar liaft tóm til ab gefa sig vib því, er

hann ætíb hefir haft ærib ab sýsla.

Meb Alherti hafa jafnan vcrib úngir menn, er

fií tilsögn af honum, og smíba þab er hann hýbur
þeim

,
hverjum eptir hans mætti. Jafnskjótt og

hann var heim kominn þyrptust þeir ab honum,

]

)
Su var onnur orusta inest, er Napólcon belÖ af ösigur (1814),

bln var i grcnd vlb Vatcrlö a NíSurlöndura, árí scinna.
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og báfcu hann segja sér frá öllu því, er ab hon-

um var falab á ferbínni, og livab þeir mættu vib

buast ab fá til sýslunar; hann sagbi frá öllu og

ægbi þeim nu í augum, því svo var þab margt,

ab menn bjuggust vart vib ab honum mundi end-

ast aldur til ab ljúka þ\d af öllu. En þab eru fyrn

er röskur mabur fær unnib, er hann notar vel tím-

ann og liefir góba libsmenn. Sjálfur vann Albert

jafnan hib vandamesta, og þab er ab gjöra leir-

myndina 1

,
og segja fyi'ir smíbunum

;
á hinu lét hann

libsmenn sína reyna sig, og fengu þeir meb þeim

liætti traust á sjálfum sér, og tóku jafnan góbum

framförum. Nú tók hann til ab smíba þab cr

Pólínamenn höfbu falib honum á liendur, og hitt,

er fara átti til Danmerkur. Ekki létu öfundar-

menn hans liann heldur kyrran ab þessu sinni.

J)eir létu sér um munn fara, ab hann mundi vart

vinna sér til sæmdar á gripum þeim, er gjöra

átti fyrir Danakonúng, þar hann ekki væri usmib-

ur kristinn”; ætlubu þeir hann gæti eigi smíbab

líkneskju manna úr kristnisögunni ebur frásagnir,

er liann liafbi ekki borib þab vib ábur utan á smá-

myndum. Albert gjörbi þeim kinnroba jafnt og

ábur, því allir máttu undrast fegurb þá er á var

þdtt flestir munu skilja, að Jctta sé vandaincst, J>á þykir samt

ckki oparfi að geta Jiess ef einhvorr kynni a8 vera likur hefðarstiilk-

unni dönsku ,
er koin að Alberti Jicgar hann var i Kaupmannahöfn

um árib, og sá hann hnoba lcir i kyrnu; stúlkusképnan mælti: í(J)etta

gjörið þér nii ekki sjálfur þegar J)ér eruð í Rdmaborg!? ,, hann svar-

aði eins einfaldlega og spurt var: ujeg scgi yður ]bað satt, að á

Jcssu riður mcst!”

\
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líkneskju Krists
1 og postula hans og Jóns Skírara

og áheyrenda hans; gjörfci hann dýrgripi þessa á

örstuttum tíma, og’ eru þeir einir fegurstir smíba

hans. I fyrstu voru líkncskjur þessar myndafcar ur

leirí, sem fyrr er getib, og síbar ur gipsi, og eru

þab gipsmyndirnar er nú standa í Maríukirkju.

Nokkrum vetrum síbar voru líkneskjurnar liöggnar

í marmara og sendar til Danmerkur. J)ess her ab

geta, ab annarr er háttur enn tíbast er á myndum
þeim, er tákna Jón skírara og áheyrendur hans, er

liann talar á eybimörku; þær eru ekki Jágmynd-

ir
(
basreliefs

),
heldur eru þær Jausar myndir 16

ab tölu, og mun þeirra síbar getib í vibbæti hér

ab aptan.

Um þær mundir er AJJjert vann ab smíbum

þessum (1823) varb sá átburbur, ab harn var

næstum orbib honum ab Jjana. J)ab er sibur- páp-

iskra manna, ab þeir bregba á leilv eptir föstuna,

er bæbi þyldr laung og leib, og fagna páskahátíb-

inni meb glebilátum, slvjóta þeir þá um laugar-

dagskvöldib af byssum og pístólum, jjæbi á stræt-

um úti og inni í húsunum, útum dyr og glugga.

Matmóbir Alberts átti son er var barn ab aldri,

liann hafbi tekib eptir því, ab pístólur tvær héngu

á vegg í stofu hans, og bab hann Jjá sér þær til

]

) Á enga liefir Albcrt vanfcab sig eins ofj á likneslcju Krists *,

íyrst gjbrði hann svo funm lcirmyndir hvorja eptir aðra, ab hann

hraut allar, loks likaði honum liin sjotta, og varð hann þá svo feginn,

ab hann kallaði upp og mælti • ÍÉ
nú er jeg biiinn að ná því, svona

skal l>að vera!” Likneskjan táknar Krist upprisinn, Jegar hann birt-

ist lærisveinunum samansbfuuðum og kvcður þá raeð þcssum orðum:

«friður sé meb yður! ,,
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hátíbarinnar; Albert greip afcra þeirra og ætlabiab vita

hvort þær væru lilabnar, frá því er hann bar þær

á ferbinni, og á mefean seildist sveinninn eptir hinni,

hleypti ur henni, skotife hitti Alhert og hann féll

til jarfear; til allrar hamíngju var sárife eigi mikife,

og er menn sáu þafe afe honum var engin hætta

búin, sagfei lýfeurinn afe kraptaverk væri orfeife, þar-

efe heilog drottins mófeirin heffei eigi viljafe láta

barnife valda svo miklu tjóni
1
.

J)á er lokife var smífeunum fyrir Danmörku og

Pólínaland, var Alberti falife á liendur afe gjöra

mikinn heifeursvarfea yfir Píus 7da páfa, er þá var

nýlátinn, átti afe reisa hann í Péturskirkju í Róma-

borg, og er liún afealkirkja pápiskra manna. f)afe

er forn sifeur, afe reisa í kirkju þessari minnisvarfea

f)C"ar Albcrti var batnaður ávcrkinn ,
heldu vinir bans bonum

vcizlu, ortu J)á margir til bans srnákvæbi O" vísur, cin visan var

svona : .

L’ islandico scultor ! cmulo u Fidia

!

Moja! dissi VInvidia ,

La greca Invidia. — Ma Giasonc rcpentc

Sursc dal frcddo avello

E grido
: tt

Chi sia quello

,

((Ch’ a morte tragger possa un uomo talc ,

<t C/ic, mc cffigiando, divcnto immortale'é”

það cr á islcnzku

f»

|)að mælti Ofund

ill mcð Grikfejura

þii skalt fcigur

og fjori týna,

cr af myndasraið

altcins frægur

crt og Fidías,

Islendingur

!

(lauslcga sniiib)

:

Kappinn Jason

ur köldum steini

rcis J)á
braustur,

og roddu brýndi:

<Éhvorr cr svo djarfur

uað dcyba J)ori

t<J)ann cr raig fckk rayndafe?

ttsvo raun hann æ lifa!”

t
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páfanna, og hefir smífcib jafnon verife falib á liend-

ur mestu þjóbsmibum Italíu. Nú hefbi þab mátt

þykja íhugunarmál, hvort ldýba mundi ab láta Al-

hert gjöra þetta, þar hann er mabur lúterskur

einsog vér, og pápiskir menn kalla oss illa kristna

;

en rabgjafar páfa möttu þjóbsmibinn svo mikils, ab

þeir kvábu þab litlu varba hvorrar trúar liann væri,

og hét sá Consalvi, kardínáli, er mest studdi mál
þetta. Alhert gjörbi líkneskju páfa risavaxna, læt-

ur hann sitja í hásæti og blessa lýbinn; á abra

hönd stendur kona er táknar kristinn mátt,
og önnur á liina, er táknar kristna speki, og
auk þess eru þar tveir einglar. Varbi þessi er úr

marmara
,
og stendur í Péturskirkju. þ)á smíbi

þessu var ab eins lokib hab Bæara konúngur Al-

hert, ab gjöra varba yfir leibi Leuchtenhergs lier-

toga, er var stjúpsonur Napóleons keisara og hraust-

ur herfonngi; heibursvarbinn er úr marmara, og

stendur hann nú í Sti. Mikjálskirkju í Munken,

höfubhorg Bæaralands. Lengi hafbi verib mikil

vinátta meb þeim Alberti ogLóbvík, er nú erkon-

úngnr á Bæaralandi; hófst vinátta þeirra áburenn

Lobvík kom til ríkis, og hefir hún haldizt síban;

hefir konúngur jafnan vottab hana meb því, ab

hann hefir falab ab Alherti margar smíbar, og bebib

liann jafnan ab seljast ab á Bæaralandi, og mundi
honum óvíba hetur fagnað. Um árib 1829 ferb-

abist Lobvílc Bæara konúngur víba, ogdvaldi hann

þá um liríb í Italíu. Meban hann sat í Rómaborg

var Alhert jafnan mefe honum, og hæri svo vife ab

haun einhvorn dag sæti heima, þá fór konúngur
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ur lægi veikur voru veizlur búnar og mikib

til hans, og einn dag hitti hann Albert í smibju,

krækti hann þá riddaranisti um háls honum og

mælti:
ít
kappinn fær laun sín á vígvellinum, en

þjóbsmiburinn á mebal gripa sinnaP’ Ari síðar fór

Albert til Munkenar, og hitti þá svo á ab konung-

ur lá .veikur; þar mennvissu ab konúngur mundi

verba glabari ef bann sæi Albert, þá var honum
fylgt inn í svefnliúsib, og er konúngur leit hann,

varb hann frá ser numinn af fögnubi og mælti

svo: ’Vaki jeg eba er mig ab dreyma? er A]bert

Tliorvaldsen kominn tilMunkenar? 1
’ og þótt konúng-

vib

haft, bæbi í böll konúngs og annarstabar. í dans-

leik, er haldinn var í höllinni, sté Albert pólskan

dans meb drottníngu, og næsta dag eptir ab liann

kom gengu ræbismenn til lians liátíbagaungu 1 og

fluttu honum kvebju borgarmanna. Lærbir níenn

og íþróttamenn héldu honum Qölmenna veizlu í

ljomanda húsi, cr skrevtt var allskonar myndum
og uppdráttum til lieiÖurs lionum, fluttu menn þar

ræbur og kvæbi meb bljóbfærasaung, og kvöddu

hann sem konúng í ríki íþróttamanna. Stundum

fékk hann eigi tóm til ab sofa um nætur, og eitt-

sinn var hann vakinn af fjölmennu saungmanna

félagi laungu eptir mibnætti, og flutti þab lionum

kvæbi. I Munken dvaldi liann nokkra mánubi, 0£" D
ab skilnabi bab konúngur hann ab smíba líkneskju

á hestsbaki, er tákna skyldi Maximilían kjörfursta

Bæaralands; smíbi þetta er af málmi gjört, og stend-

ur nú á Vittelsbakka - torm í Munken.

*) Svo nefni jc»» «Qptog” eba t4Procession.
,?
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Svo heíir Albert mælt síban, ab síg liafi fýst

tii Danmerkur, er hann var kominn handan vfir
/ V

íjöll þau, cr skilja þýzkaland óg Italíu, og eigi

skorti annab enn aS bref þab næbi lionum, er

Kristján konúngsefni reit honum til Munkenar,

en liann fekk þab fyrst er hann var heimkominn
aptur til Rómahorgar. Enn átti liann sem ábur -

margt ab vinna, og meb ári liverju voru falabar

ab lionum nýar smíbar; auk þess sem ábur er tal-

ib atti iiann nú ab smíða heibursvarba vfir Breta-

skaldib mikla, Byi’on (Bæron) lávarb, og* annann
yfir Conradín, er var sífeastur keisara af HólienstáfFa

ætt, ætlabi konúngsefnib á Bæaralandi ab láta reisa

liann í Neapel. Síbar fölubu horgarmenn í Maynz
á 'þýzkalandi ab honum minníngarvarba yfir

Jóhann Guttenberg, er fyrstur fann upp bólca-

prentun, og Stuttgarbsmenn bábu hann um heib-

ursvarba yfir Fribrik ScliilJer, skáldib.

Nú fór Alberti ab verba um þab hugab frem-

ur enn ábur ab liælta smíbum, áburenn kraptar

hans tækju ab lmigna, og ásetti hann ser nú ab

talcast eigi fleiri siníbar á hendur. J)ab lcom ekki

til af því, ab liann fyndi meb ser nolvkurn sljóleik,

ebur þab mætti á smíbum hans sjá ab liann var

lvominn á efri árin, lieldur liinu, ab honum
þótti hlýba, er hann íhugabi lcjör sín, ab lúka

smíbum þeim er liann hafbi heitib ab gjöra, og

bæbi voru margar og miklar. AJ])ert hefir nú

dvalib 40 vetur í Rómal)org, og þótt hann eklci

liirti um ab safna munum og eignast hús ebur

abra fasteign, þar hann jafnan hefir haft íveru
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lms silt afe lcigii, og verife á vist inefe öferum, þá

hafa þó smámsaman safnast umhverfis hann marg-

ir munir, J)æfei smifear lians sjálfs og aferir gripir

fornir og nýir. Margir kynnu ætla, afe smiðir gætu

eigi átt margt eptir af gripum sínum, er þeir selja

þá jafnan; en þess her afe gæta, afe því er ekki

svo varife hjá myndasmifeum, og sízt lijá Alberti.

J)á er hann var orfeinn svo efnafeur, afe hann mátti

einu gylda, livort nokkurr vildi efeur ckki Játa

liöggva í marmara gripi þá cr liann gjörfei, án

þess um væri befeife, þá let hann opt gjöra þafe

sjálfur og geymdi svo gripina, þar hann gilti einu

hvort þeir yrfeu keyptir efeur ekki. J)afe er og ann-

afe, afe liann liélt jafnan gipsmyndinni sjálfur, er

hann seldi marmaramyndina
;
nu eru smífear lians

orfenar 200 afe tölu auk liöffeamynda, sem eru mun
flciri

,
og má nærri geta

,
afe nokkufe muni fara

fyrir þessu öllu saman.

í nokkur undanfarin sumur hafa Danir látife

lierskip gánga inn í Mifejarfearliaf, til ab sækja gripi

, þá, er Albert átti afe smífea í Maríukirkju og Krist-
\

jánsliöll, hefir hann þá jafnan sent mefe því fjölda

griþa, bæði marmaramyndir og gipsmyndir, og er

nú gófeur helmíngur smíða hans kominn til Dan-

merkur. Hefir hann svo fyrir mælt, afe Danmörk

skuli erfa gripi sína í minníngu um sig.

Hér var nú komife sögunni 1837. Haust-

ife 1838 kom Albert sjálfur til Daumerkur

á Rótu, svo heitir herskip þafe, er sent var

eptir honum og gripum hans um sumarife,

sextánda dag SeptemJ^ers íögnufeu Danir og Sví-
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ar honum mefe saung og glefeilátum í Eyrarsundi,

og' næsta dag’ ste liann fæti a land í Kaupmanna-
liöfn, og var honum eigi lekife þar mifeur; undir-

eins og sást til skipsins, þusti horgarlýfeurinn ofan-

afe sjáfarmáli, hæfei karlar og konur, úngir og gaml-
ir; allir vildu fagna gestinum og var samt mikife

regn um daginn; þafe er óliætt afe segja, afe þar
hafi verife saman komnar tíu þúsundir manna, efea

jafnvel tuttug-u. Margir hddri menn, bæfei íþrótta-

menn og vísindamenn voru húnir afe taka sic sam-ö
an um, afe fara á hátum út á móti skipinu, og
jafnskjótt og þafe varpafei akkeri lögfeu þeir út.

Bátarnir voru prýfeilega húnir, skreyttir hlómstra-

kerfum og fléttum
;
á sumum var leikib a hljóbfæri

og voru þeir oddvitar flokkanna; hverr flokkur

liaíbi merki sér á staungum
;
íþróttamennirnir liöfbu

í merki sínu þokkagybjurnar, einsog Albert hefir

myndafe þær; háskólakennarar og stúdentar liöffeu

mentagyfejuna Mínervu; í einum hátnum voru

skáldin, og höífeu þeir skáldahestinn Pegasus í merki

sínu; í merki læknanna var læknisgyfejan Hygea,

og allir Iiöffeu eitthvort einkenni. Jjegar bátarnir

voru komnir afe skipinu var súngife kvæfei er Hei-

berg skáld liaffei ort, og er Alberti fagnafe í því;

var þá fagurt afe heyra saunginn og hljófefæraslátt-

inn í land; þegar kvæfeinu var lokife sté Alhert í

þann bát er lionum var ætlafeur, æptu þá allir

hátamenn fagnafearóp, og er liann kom afe landi

toku þeir vife er í fjörumálinu slófeu; sífean gekk

hann afe vagni þeim er hann átti í afe aka, leystu

menn þá hestana frá vagninum, og var hann sífean
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clreginn af mannaliöndum inní borgina; múgurinn

fylgdi honum upp á svæbi þab, er nefnist liib nýa

torg konungs (Kongens Nytorv),
stendur vib þab

Karlottuhöll er liann átti í ab búa, kvöddu menn

hann þar meb glebiopi og gengu síban heim; um
kvöldib gengu íþróttamennirnir úngn ab liúsi hans

meb blysum, 0£f fluttu honum kvæbi, er ort hafbi
* O

^

'

Kristján Vinter, skáld. Ymsir flciri ortu kvæbi

til Alberts, er hann var nýkominn til Kauþmanna-

hafnar; í einu kvæbi fögru er honum fagnab í ís-

lands nafni, orti þab Herra Finnur Magnússon

prófessor, um þab er Danir og Svíar kvöddu Albert

í Eyrarsundi 1
. Margar veizlur voru honum haldn-

ar, og þær fjölmennar og vel vandabar, samt var

ein mest og dýrblegust, voru í henni flestir hcldri

menn úr Kaupmannahöfn, karlar og konur, fluttu

mælskumennirnir þar ræbur til heiburs honum og

skáldiu kvæbi, þarámebal Adam Oehlenschlaeger,

þjóbskáldib
,

eitt.

Síban Albert kom til Kaupmannahafnar hefir

hann setib í Karlottuliöll, og verib ab spgja fyrir

hvernig reisa skuli líkneskjurnar í Maríukirkju og

Kristjánshöll
;
líkneskjur Jóns Skírara og áhcyrenda

hans er þegar búib ab reisa
;
þab var eitt liib fyrsta

er hann tók ser fyrir hendur, ab leggja drögur

fyrir, ab menjagripur sa, er hann liafdi ætlab Islandi,

yrbi þángab sendur, og er á þab mirmst hér ab

framan.

J)ess er getib í l Ita árgángi Skírnis, ab í rábi

A ) um Jjær mundir er einnig ort hib fyrra af kvæbum þeiin
,
scm

prcnttjb cru npt.'mvib k\cr þctta.

3
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liafi verib ab byggja geymsluluis handa smíbis-

gripum Alberts, og var þegar farib ab safna fe til

þess; nú hefir konúngur skorizt í leikinn og gefib

til þess hús eitt mikib vib Kristjánsliöll
,

stendur

þab á milli meginhallar og hirbkirkju, og er áfast

bábum. Mörgum mundi ab sönnu liafa fallib betur,

ef bygt lieíbi orbib einstakt geymsluhús, og í öbrum

stab, en nú verbur ab una vib þetta, og munu grip-

irnir verba fluttir þángab er konúngur hefir bobib.

Alhert Thorvaldsen er gildur mebalmabur á

hæb og allan vöxt, liann er réttvaxinn og liefir

fallega framgaungu; höfubib er vcl lagab, ennib

hátt í meballagi, augun himinblá, nefib rétt, kinnur

í meballagi þykkar og varirnar eins, munnurinn

fríbur og hakan stendur fram, hárib er mikib og

hrökkur í libum nibur ab öxlum, nú er þab snjó-

hvítt, en meban hann var úngur, var þab glóbjart;

hann hefir fagTa hönd og ekki mikla, eins eru

fætur hans; litarháttur hans er fagur, og mjög er

hann skinnræstinn
;
hann mælir jafnan fátt og þá

stutt, rómurinn er þægilegur og ekki mikill; hann

ritar sæmilega en ekki vel, og þykir honum sér

ekki láta þab, kvebst hann heldur vilja gjöra tvær

höfbamyndir enn rita eitt hréf; hann er enginn

áburbarmabur í klæbum, og lieldur jafnan á leir-

krínglu þegar hann er á gángi, og snýr henni

milli fíngra sér. Alhert er mjög glöggskygn og

handviss; um leib og liann gengur framhjá læri-

sveinum sínum, lagfærir hann hjá þeim í einu vet-

fángi þar sem lionum þykir eittlivab of eba van,
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verba þá smíbar vibvænínganna á svipstundu hinar

fullkomnustu, og undrast þab allir, er ekki hafa séb

til lians ábur. Opt her þab vib, ab liann allt í einu

breytir myndinni, meban verib er ab liöggva hana

eptir móti sjálfs hans, og er hann þá svo fljotur

ab því, ab menn í íyrstu mættu hugsa ab liann

ætlabi sér ab ónýta hana meb öllu, en svo sýnir

næsta högg ab hann kann ab fara meb efnib einsog

liann vill, og þarf hann ekki annars enn ab snerta

þab lauslega svo allt ólag fari af. Marmara liöggur

liann sjaldan, lieldur lætur hann abra gjöra þab,

og standa svo marmara myndirnar ekki fullbunar

þángab til á ab senda þær burt, og þá fyrst leggur

bann á þær smibshöggib sjálfur
;
þessa vegna hefir

Jeikib orb á því ab liann Jvynni ekki ab liöggva

marmara
;
hefir og ýmsum eldd þótt eins vanbabur

frágángur á mannaramyndum lians og Kanóvu 1

,
en

þau eru rök til þess, ab sitt hefir Jivorjum þótt

réttast. Af þvi ab þessu hefir verib fundib, þá

liefir Albert stundum skafib myndirn'ar svo sléttar

sem mest má verba, til þess ab sýna mönnum, ab

liann getur þab, þá hann vill, því svo er mikill liag-

leikur lians, ab gripirnir verba jafnfagrir Jivort sem

hann gjörir þá úr leiri ebur tré, marmara ebur

málmi. Eittsinn var liaft orb á því vib liann í

veizlu, er menn voru orbnir glabir, ab hann væri

ab sönnu Jiinn mesti myndasmibur, en liann lcynni

ekki ab liöggva marmara
;
honum brá vib og

3
) Kanova liet royndasmifeur rómverstur, dninn fyrír nokltrnrn áruiri,

l>ann telja niargir jafnliagnnn Albcrti n ílcst, cinkum a líkncskjur

( Statuer).

3 *
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mælti: hvab segirfeu! kann jeg ekki ab höggva

marmara? þib megib bincla mér habar liendur a

bak aptur, og skal jeg þá naga myndina út úr

marmaranum meb tönnunum. Ekki var þab Al-

berti ab kenna, og Kanóvu eigi heldur, þótt menn

ætlubu ab þeir öfundubu hvorr annann, og liötufeust;

hitt var þab, ab abrir útífrá héldu sinn meb hvorj-

um þeirra, gættu þá eigi ætíb hófs sumir hverjir í

mebhaldinu, þegar rætt var um hagleik þeirra, og

urbu þá deilurnar æbi frekar stundum, og vegna

þessa leit þab svo út, sem hvorr þeirra Alberts og

Kanóvu vildu níba annann, þótt raunar væri lofsverb

keppni þcirra; víst cr um þab, ab Albert, flestum

mönnum fremur, lætur Kanóvu njóta sannmælis, og

sama gjörbi hann vib Albert.

Meban Albert var í Rómaborg var háttum hans

á þessa leib: uÚngir íþróttamenn íRómaborgunna

Alberti hugástum; hann er þeim liinn rábhollasti,

þykir þeim gób tilsögn hans, og fá hana jafnan fyrir-

stöbulaust; hann er opt í samsætum þeirra og tekur

þátt í glabværbunum
,
er liann þá kátur og skemt-

inn; hann situr þá jafnan í bláum kufli og meb

skó á fótum, sýgur reyk úr tóbaksvindli
(
Cigar

)
og

hefir hund sinn, Pistos, hjá sér, og horfir svo á

skemtanir úngu mannanna, en opt ber þab vib ab

hann stökkur úr sæti sínu og bregbur á leik meb

þeim. Á jólanóttum heldur hann dönsku íþrótta-

mönnunum veizlu og veitir þá vel, en á nýárs-

nótt er hann > ásamt þeim ab heimbobi lijá enum

þjóbversku. A vetrarkvöldum er hann jafnan í sam-

kvæmum Rómverja. Alla helztu ferbamenn lángar til
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ab sjá hann, líbur því varla nokkurt kvöld svo, ab

hann ekki sé í veizlum meb höfbíngjum; verba þa

margir til ab rœba vib liann, og sjalfum þykir hon-

um gainan ab tala vib fríba kvennmenn, cr hann

þá hinn kurteysasti og sibprúbasti
v

.

Á því má sjá hvab vinliollur Alhert er, ab

þegar hann fór til Rómaborgar, þa baub liann vini

sínum, er Fritzscli hét, helming ferbapenínganna, svo

haím gæti farib líka, og voru þeir samt ekki ncma

400 kurantdala, en liinn vildi ekki nýta sér gob-

vild hans, er hann sá ab Alherti mundi ekki veita

af þeim öllum.

jþab er eitt merki mannelsku hans, ao hann

baub eittsinn marmara grip, er hann hafbi smibab,

til ab libsinna norskum valdamanni er hafbi ratab

í ólán og sat meb þungt lieimili; svo stob a, ab

nokkrir Norbmenn
,

er þektu manninn ao goou,

foru í libsbón fyrir hann og leitubu Alberts, let

hann þá ekki sitt eptir liggja og haub þeim kvenn-

mynd er táknar elskuna
(
Caritas

,
sjá her ab aptan);

lýsir hún því bezt innra manni hans, undireins og

liún táknar bæbi kristna elsku og mannelsku.

Ekki kemur þab til af eptirsokn Alberts, ao

liann hefir smibab svo margt fyrir abra, og opt hefir

hann vísab á ýngri myndasmibi til ab koma þeim

fram; samt á enginn lionum annab eins upp ab unna

og Raucli hinn prussneski. Lovísa Prussadrottníng dó

árib 1810, var þá Albert bebinn ab gjöráyfirliana

varba, og mikib fé bobib til þess, en hann svarabi

því sendimanninum, ab sig furbabi á því, ab til sín

væri leitab, þar scm Prussar ættu ágæta myndasmibi
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sjálfir innlenda, og neíhdi tvo hina högustu er þá
voru í Rómaborg og hétu llaucli og* Schadow,
var þa íarib til Rauclis og varb hann frægur af

smibinu, en þab á liann Alberti ab þakka.

t>ab er haft ab undrum hvab Albert er fljót-

virkur, svo vandabir sem gripir lians eru; eu lielzt

sætir þab undrum hvab fljótur hann var einusinni:

Hann hafbi verib veikur um nokkra liríb, og var

þa þúnglyndur einsog hann á vanda til, einkum
þegar svo a stendur; þab var einn morgun snemma
ab hann* reis ur rekkju sinni, og tók til ab mynda
^Nottina”, sem talin er einna fegurst smíba hans;

sat hann þa vib hana nokkrar klukkustundir 02O
sendi eptir gipssteypumanni sínum Antonio, er g'jöra

atti motife; Antonio kom um mibmundabil, og' þá
var myndin búin og Albert kominn lángt meb abra,

sem táknar
t;
Daginn”, svo þegar Autonio ætlabi ab

fara, þa kallabi Albert eptir honum og bab liann

ab biba stundarkorn, svo bann gæti fengib þá mynd
meb ser lílca.

jbcgar fornar líkneskjur ebur myndir íinnast,

þa eru þær, cinsog nærri má geta, víba brotnar og

bilabar, s\o opt vantar lieila liniu og kafla, er þá
ekki lítill vandi ab gjöra svo vib þær ab vel fari;

Albert hefir sjálfur kvebib svo ab orbi um þab, ab

þab væri hinn vcsti starfí, því sé illa gjört vib

fornmyndir þá sé þab hetur ógjört, og liafi þab

tekizt vel, þá sé raunar ekkert gjört. Árib 181

1

fundu enskir og þjóbverskir ferbamenn 17 líkneskj-

ur í rústum á Egínu (eyu í Grikklandshafí);

myndir þessar tákna atburb þaun, er Grikkir og
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Trójumenn börbust um Patróklus fallinn, og keypti

Lobvík Bæarakonungur þær af þeim er fundib

höfbu
,
og bab Albert ab gjöra vib þær; bann var

tregur til þess en lét þo til leibast, svo ekki væru

abrir fengnir til þess, er kynnu ab spilla þeim;

hann var lángan tíma ab því og þotti verkib illt,

en svo vel tólcst lionum abgerbin, ab þegar nokkub

var frá libib og hann var bebinn ab vísa á þab

livar hann lieíbi vib'gjört, þá mæltihann:
t
Eg man

þab eklci, og séb þab get eg ekki!”

Forngrikkir reistu opt líkneskjur á lopti, yfir

súlum þeim er reistar voru vib gafla hofanna, var

þar bust yfir, svo þannig varb ab haga líkneskjunum,

ab þær stæbu hæst er í mibjunui áttu ab vera og

hinar færu lækkandi út þaban; þannig var nú þeim

varib er fundust á Egínu, og liafa þær eflaust verib

fyrirmynd Alberts er hann tók ab smíba:

Líkneskjur Jóns Skírara og áhevrenda lians.

Rúm þab er líkneskjurnar standa í er þríhyrnt

og bustarlagab, og er þeim þar abdáanlega fyrir

komib. Jón Skírari stendur á steini í mibjunni og

áhevrendur hans á hábar lilibar út frá honum,

standa sumir, abrir sitja og nokkrir liggja, þar eru

hæbi menn og konur, gamalmenni, fullorbnir, ung-

língar og börn. Ytst í hægra liorninu liggur úng-

menni, hann stybur vinstri höud undir kinn og

liggur á yfirhöfn sinni, sem liann liefir breitt undir

sig og uppá stein, sem hann stybur handleggnum

á; undirhöfnin hángir á vinstri öxl honum ofan

um brjóst og hægri handlegg, og er henni sveipab

yfir holib
;
liégri handleggurinnn er berr, og réttir
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maburinn þann fram yfir steininn; fælurna liefir liann

iagt í kross þannig, ab hinn hægri er ofaná, og hvfiir

hann svo kroppinn meban hugur hans liefir nóg
ab starfa

;
svipur hans lýsir því, ab hann er fullur

gubrækni og hlýbir á meb atliygli. Næstur honum
er gamall mabur lotinn, hann hugleibir tölu

spámannsins og metur bobun hans meb sér; hann
ber mikib skegg og liefir sveipab klæbi um höfub
sei

;
yfirhöfn hans er mikil og ber hann hana á

babum öxhun, og' hylur meb henni liægra handlegg
næstum allan, og tekur hana saman um lífib, hánga
svo ytstu endarnir ofan a milli knjanna, sem riba oi>'

• » 7 0
skjálfa; tala Skírarans fær svo á hann, ab liann lyptir

upp vinstri hendinni, einsog hann ætli ab taka til

hjartans, sem enn cr efablandib. Honum næst cr

kona með barn sitt; hún hefir gengib ut á eybi-

mörkina til ab láta skírast; mælska spámannsins fær
svo mjög á hana, ab liún krýpiir á liægra kne, hún
hrífsl af gubræknis hugrenníngum, og* leggnr hendur
sinar í kross a brjostib, og* heldur svo yfirhöfn

sinni, sem hun er búin ab taka af ser; barnib

stendur a baki mobur sinnar, off stybst vib hæffri

öxl henm og mænir saklausum augum á spámann-
inn, einsog þab sér mobur sína gjöra. Svo eru

tveir febgar; þab lítur svo út sem hinn úngi mab-
ur sé frá sér numinn yfir enum helga mælsku-
manni, og Iiafi talib föbur sinn a ab gánga út á

eybimörkina til ab hlýba á hinn nj'a spámann;
sjálfur er liann ekki annab enn eptirtektin ein;

hann stybst vib föbur sinn, og er hrærður og glab-

ur yfir þéim áhrifum er mælskumaburínn þegar
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hefir gjört á hjarta hins aldrada. Hinn gamli mab-

ur liafÖi ekki vænt mikils af gaungunni, og ennþá

er hann ekki huinn ab kannast vib þab \ib son

sinn, ab liann undrist meb sjálfum sér, en svipur

lians lýsir því, er hann einblýnir á spámanninn,

hlýbir á hann meb mesta athygli og lieldur hönd-

unum utanum bába úlflibi; meb þessu lætur liann þab

í ljósi er sonur hans þegar hefir tekib eptir, fullur

innra fagnabar. Fyrir framan þá stendur fullþroska

mabur, hann liefir tekib af sér yfirhöfnina, og

heldur á henni í liægri hendi upp vib ])rjóstib

;

liann stendur vinstra fæti á steini þeim sem Jón

er á, hefir vinstri alnboga á knénu og slybur svo

heridinni undir liöfubib, en lítur upp á spámanninn.

Hæst allra og í mibju stendur Jón skírari, hann

liefir staf méb krossi á 1
í vinstri hendi; hægrihönd

réttir hann upp og bendir til himins og táknar

þab þessi orb hans: usnúib ybur, því himnaríki er í

nánd!” þar stendur Jón skírari, hinn hrausti spá-

mabur, sem hefir hert líkaiiia sinn meb sparneytni

ogþrautum; liann er í klæbum úr úlfaldahári, liefir

ól um liægri öxl og hángir í henni skel, þab táknar

ab hann sé skírari; hann hefir mikib liár og þykt,

er djarfmannlegur á ab líta, og á svip hans og vör-

um má þab sjá, ab hann er fullur lielgra hugi’enn-

ínga og ákafa, og flytur refsíngarræbu meb mikilli

alvörugefni; á vinstri hlib Jóni skírara stendur fríb-

J

) Fornmenn J)cir scm liaía drc»ib upp mynd Jón skirara, cSa

hó^vib likncskju hans, hafa látiö liann lialda á slaf Jjessum, er |)cir

nefndu agnus dci- cÖur ^ubs-lamhs-staíinn, á hann ab tákna samband

Jóns \ib Krist.
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ur mabur ungur, og bíbur þess afe spámaburinn

encli tölu sína, til þess liann geti látib skírast, af

ákafanum er liann buinn ab taka af sér yíirliöfnina,

og ber hana á vinstra handleggi
;
svipur lians lýsir

því ab sönnu ab hann taki eptir ræbunni, en hann

stendur svo, ab þab er aubséb, ab líann lángar freui-

ur til ab lienni væri lokib, svo hann^geti farib meb
Joni ofanab ánni. Næst þessum stendur mabur

honum næsta ólíkur; þab er Farísei, sem hefir

gengib inn á milli áheyrendanna, hann stendur

vib, hlustar, og gengur ineb drambi framlijá Jóni

skírara, sem liann íyrilítur; hann ber mikib skegg

og hefir húfu meb nokkurskonar klerkaeinkenni á

höfbi; yfirhöfn hatis hángir á bábum öxlum og

legst saman yfir brínguna, hann stybst fram á

staf og heldur um liann bábum höndum. Á
baki Faríseans stendur veibimabur; hann kemur af

veibum, og nemur stabar þegar hann lítur spámann-

inn í mibjum mannfjöldanum; hann hefir gengib

hægt ab þyrpíngunni, og horfir nú á þann sem

talar; svipur hans lýsir því, ab orb þau sein liann

heyrir ná hjarta hans, og ab sála hans glebst af

því ab hugsa um liiinnaríki; hann liefir lágtypptan

barbahatt á liöfbi, heldur á spjóti sinu í hægri

hendi og reibir þab um öxl
;

undirhöfhina hefir

hann krækta um öxl sér, og er gyrbur belti um
mibju, yfirhöfn hans hángir yfirum bægri öxlina

og ofaná bakib; vib vinstri hönd heldur hann

miklum dýrhundi. A bak veibimanninum situr kona

meb þrjú börn; börnin talca ekki eptir öbruenn

hundinum; mærin og elclri sveinninn eru komin
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nálægt honum, en hvorugt þorir ab gánga nær, af

því hundurinn er farinn ab urra og reisa eyrun;

inærin er hrædd og stendur á baki sveiniuum, en

er samt ab eggja liann á ab gánga ennþá eitt fet;

þribja barnib er sveinn; og er hann hugabur mjðg,

og mundi hann hlaupa beint á hundinn ef móbir

hans lieldi eldci í liann
;
börnin glepja fyrir lienni,

samt horfir hón á spámanninn, og er sem liun

vilji skýla því meb eptirtekt sinni, ab liun er smeik

um þau. Ytst í vinstra liorninu liggur liirbir upp

vib stein, stybur hægra handleggi á hann og liorfir

svo á Jón skírara; yfirliöfn hans liángir yfir vinstri

öxl og nibur ab framan og girb í lielti
;

vinstri

Jiönd stybur hann á kné sér, og líeldur á staf

sínuni í liægri heiuli.

Líkneskjur þessar eru allar úr raubgulum leiri

Jirendum (terra cotta
)
og standa nú uppi yfir dyr-

um Maríukirkju, sem er dómkirkja í Kaupmanna-

höfn
;

eru þær fagrar á ab líta, og má segja um
J)ær, ab þær gjöri eins mikil áhrif á mannfjöldann

sem fyrir neban gengur og liin lijartnæmasta raba.

Astin á ýmsum aldri ebur Astasalan.

PsycJie er Játin selja ástirnar, og stendur lijá

henni körf og í Jienni vængjabir ástagubir á stærb

vib tvævetra ebur þrevetra sveina; hún er húin ab

taka í vængina á einum, og ætlar ab bjóba liann

til sölu, og um leib og Jiún liefir hann á Jopt í

Jiægri liendinni lieJdur liun vob yfir karfaropinu

meb liinni, svo ángarnir litlu, sem eru ab iba í

lienni, komist ekki út. Vib körfina stendur mær
ein lítiJ, og veit hún ekki annab, enn ab ástargub-
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irnir séu dálítil börn mefe vængi, og langar hana

til afe leika vife þá; en hjá henni stendur önnur

mær, nokkrum árum eldri, og heldur í hönd henni,

lítur svo út sem hana gruni meira um vængjufeu

sveinana, enn ætla má af hörnum; dálítill ástagufe

er þegar húinn afe hrjotast út úr fángelsinu og

ætlar afe fljúga í fafem henni; nú finnur hún í

fyrsta sinni til ástar, og ræfest í afe klappa liöífeinu

sem gægist upp úr körfinni, og er samt hálffeimin.

þessunæst kemnr tifliugalífs- og laungunar-skeifeife:

Frammifyrir Psyclie krýpur kona, og fórnar liönd-

unum til afe grípa ástagufeinn, scm Psyche heldur

á. Eptir láungunina kemur nautnarskeifeife: Kona
er húin afe kaupa sér ústagufe

,
hún fafemar hann

afe sér mefe innilegum fögnufei og kyssir varir hans

hrennheitum kossum. En eptir nautnina kemur

eptirsjónin: næsta konan fetar döpur og nifeurlút

mefe ávöxt ástarinnar undir lijarta sér, dregur ásta-

gufe sinn eptir sér á vængjunum og skiptir sér

ekki af honum. Mafeur situr raunamæddur og

styfeur hendi undir kinn; ástagufeinn situr hróðugur

á herfeum honum og finnst manninum hyrfein

þúngbær. f)etta táknar hnigiiunar - aldurinn undir

oki ástanna; en þrátt fyrir raunir þessar fálmar

gamalmennife liöndum sínum eptir áslagufeinum, sem
flýgur frá honum og gjörir gis afe elli hans og
hrumleik.
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Hér eru laldar

Smíáfar Alberts Thorvaldsens

er hann hefir gjört um undanfarin 5t ár1
.

Vib marmaramyndír J)œr, scra til Kaupinannahafnar cru komnar,

stcndur J>etta auðkenni ”, við gipsmyndirnar stendur *•

#
1789.

*Astagufeinn Amor, (einsog Grikkir og Róm-

verjar ímyndufeu sér liann), liggjandi. Lágmynd.

1791 .

*Heliódórus rekinn útur musterinu. Lm.

*Príamus konúngur bifeur Akkilleif um lík Hckt-

ors sonar síns. Lm.

1792 .

*Herkúlcs og Omfala. Gofeafréttin í Delfi baufe

afe selja Herkúles mansali Omfölu Lj'da drotn-

íngu, og gjörfei Hermes f>afe, sendibofei gufeanna;

/ liún töfrafei hann svo mefe ástarhótum sínum, afe

hann tók snældu hennar og spann sem kona,

og á mefean tók hún kylfu hans og ljónshúfe

frá honum. Lm.

1793 .

*Pétur postuli læknar manninn limafallssjúka.

Lm.

1794.

"Vetur, sumar, vor og liaust. Lm.
4Dagsstundirn ar.

^Terpsíchórej
,

1
> mentaffyojur. Lm.

Euterpe
| ^ _

l

) Höfdamyndum cr slcppt, cr Jær skipta míirgum hundruðum.

Áratölurnar sýna aldur myndanna.
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1795.
¥Nú m a P o m p i 1 í u s, Rómverjakonúngur, ogE g e r í a

lindargyfcja (Nymphaj; hún er ab þylja fyrir

honum lagagreiríir og ýms lieilræbi, og hann

ritar eptir á spjald. Lm.

1798.

*Bakkus og Aríabna. J)eseifur, sonur Ægis kon-

úngs í Atenuhorg, vann Mínótárus (skrímslib)

í völundarhúsinu á Krítarey, og komst þaban

aptur meb rábum Aríabnar konúngsdóttur, hún

ílúbi meb honum, en hann hrást henni, og

skildi liana eptir á Naxey, þar hitti Bakkus

hana og huggabi hana.

1800.

Fribargybjan situr á jarbarlmettinum
,
heldur á

Merkúrs staf
(
caduceus)

í hœgri hendi og vefur

hinni vinstri utanum vætti
(
genios

)
aubæfa og

nægta, er standa vib hlib hennar áhnettinum;

liún trebur hervopn fótum.

1801.

Jason, heldur á gullreiíinu og gengur til skips.

Líkneskja.

1803.

Akkilleifur og B r í s e i s. Akkilleifur haíbi hertekib

Bríseis í Trójuhardaga, en Agamemnon, foríngi

Grikkja, sendir Talþyhios og Evryhates eptir

henni í tjald Akkilleifs; hann varb ab láta

undan, og haub Patróklusi vini sínum ab láta

hana af hendi, en sjálfur varb hann afarreibur;

gripurinn sýnir æbi Akkilleifs, er mærin er

tekin frá honurn. Lm.
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1804.

**Dansleikur mentagybjanna á Helíkons-

f
j
a 1 1 i. Lm.

*Ástagubinn Amor, og Psyclie. Amor leggur

vinstra handlegg yfirum Psyche, og heldur meb

hægri hendi í hægri hönd henni, sem hun

liefir lagt á öxl lians; í vinstri hendi lieldur

hún skál meb ódáinsöli, er hann liefir rétt

henni.

1805.

Víngubinn Bakkus, stybur mjöbminni á eik-

arhol, heldur á staf sínum í vinstri hendi en

á bikar í hægri, og lítur ílaungunaraugum ofaní

hann. Líkn.

**Ganymedes, arnarfóstri, réttir erni Júpíters skal

ab lepja úr. Líkn.

K v æ b a g u b i nn A p o 1 1 o n
,

stendur meb hörpuna í

vinstri hendi, er ab liugsa nýtt kVæbi og

heldur boganum í liægri liendi upp undir

brínguna. Líkn.

4Ástargybjan Venus, heldur á þrætueplinu sem

Paris Príamsson er búinn ab dæma henni. Lm.

1807.

^Skírnarfontur í Brátröllaborg á Fjóni, annarr

líkur sendur íslandi, á honum er blómliríngur

(ukrans”) sem skírnarskálin á ab standa á, en

á hinurn ekki.

1808.

*Ymsar myndir yfir xitidyrum á Kristjánshöll. Lm.
* ¥Mínerva og Prómeteifur. Próm. er búinn

ab gjöra mannsmynd ur leiri, og liefir bebib
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Mínervu ab líta á; hún er komin til lians,

hann liorfir á liana ineb eptirvœntíngn en liún

gefur myndinni líf, fjörib er tekib ab færast í

kroppinn, liann er farinn ab ypta öxlum og
snýr liöfbinu ab Mínervu. Lm. á krínglu.

¥¥Herkúles og Hebe. Herkules er numinn upp
til liimins (á Olymp) eptir stríba haráttu lífsins,

og tekur þar vib gobadrykknum, er gjörir

ellivana, af hinni síblómlegu æskugybju. Lm.
á krínglu.

^Júpíter og Nemesis. Hefndagybjan Nemesis

kvebur upp fyrir dómandanum Júpíter athafnir

mannanna. Lm. á krínglu.

**Æ s k u 1 á p u r og H ý gæ a. Læknisgybjan kemur
til föbur síns, og gefur fæbu orminum scm

vindur sig utanum staf hans. Lm. á krínglu.

Mars bobar frib.

Adónis. Líkn.

*A genio lumen. Her er sýnd íþróttagybjan í

konumynd, hún situr og stybur vinstri liendi

undir kinn, hefir liún lagt hægra kneb uppá

hib viiistra, og dregur upp myndir á töblu, sem

liggur á hægra knenu. Vib hlib hennar stend-

ur skápur, og brennur á uppi lampi sá er lier

henni birtu. Vib fótinn á skápnum má líta

uglu Mínervu, og liörpu sem sett er þar upp-

vib, og er meb því bent til þess, ab skáld-

skapur og mentir séu náskildar smíbalistunum.

1809.

Hektor, Paris og Helena. þ)egar Paris var

ofurlibi borinn í einvígi af MeneJási, þá nam
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Afrodíte hann á hurt og upp á borgarvígi,

hýmdi hann þar hjá Helenu mefe löfeurmennsku

í hinu ski’autega husi og liugfei af orrostu.

Mefean á þessu stendur þraungva Grikkir afe

liektori og Trójumönniun, þá reifeist Hektor og

skundar til vígisins, til þess afe kalla Paris til

orrostu, og heíir í hendi spjót sitt 11 álna

lángt, hitlir hann Paris, þar sem hann sýslar

afe vopnum sínum, og Helcnu mefe þjónustu-

meyum sínum afe liandifenum; liann ávarpafei

Paris og svívirti hann í orfeum. Lm.
Amor vinnur ]jón. Lm.

Fædd Venus; svo er frásagt
í gufeafræfeum, afe

Afródite fæddist af sjávarírófeu, og er þafe hér

sýnt mefe þeim hætti, afe hun annafehvort er

afe ljúka upp efea er þegar buin afe Ijúka upp
hörpuskeljum, og er svo tilætlafe, afe menn
imyndi ser afe liún sé flutt í þeim til Sýpríu

stranda. Lm. '

"Amor særfeur af hunángsflugu. Lm.

*Merkúríus, Bakkus og íno. pegatr Júpíter

haffei leynt Bakkusi kornúngum um 3 mánufei

fyrir Junó, af því hún var lirædd um mann
sinn, þa sendi hann Merkúríus mefe barnife til

Inóar Böóta drotníngar og systur Semelu,

skyldi hún veita sveininum fóstur svo afe leynt

færi. Lm.

1810.

Arnor og Bakkus. Bakkus er ab gefa Amori

vín, og hann gleymir örvamæli sínum af því

honum þykir vínib svo gott. Lm.
4
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~Caritas. Tbprvaldsen liefir meb henni svnt

ekki ab eins móburástina, heldur er hún Jíka

ímynd kristinnar ástar.

*Amor og Psyclie. Apúlejus segii' svo í fögru

frásögunni sinni: ab Venus jók því á abrar

þrautir er Psyclie liaíbi ortib at leysa af hönd-

um, ab liún liaub henni ab fara í undirlieima

og sækja til Próserpínu hauk fullan fegurbar-

smyrsla. Psyche gjörir sem fyrir liana var

lagt og kemst í undirlieima, þótt henni mættu

margar ginníngar og þrautir á leibinni, og fær

af Próserpínu haukinn góba, en á heimleibinni,

er hún var nærri því komin þángab sem

dagshirta liefst, þá kemur ab henni forvitni —
Jýkur upp hauknum — en þá rauk uppúr lion-

um gufa og sveif á hana, svo hún leib í aungvit

og lmé til jarbar. J)á gat Amor ekki lengur

horft á svo margar þjáníngar, án þess ab láta

af fjandskap, hann skuiular þángab sem hún er

til at hjálpa lienni, en enduríífgar liana og

kveikir í henni ástina eilífu, er þau höfbu þab-

anífrá hvort til annars meb samþykki gub-

anna. Lm.

Vúlkanus, Venus, Amor og Mars. Lm.

**Mars og Amor. Risavaxnar líknn.

18 !(,

Lm.
Sumar

a u s t

4
Varbi yfir leibi Ágústu Böhmer. þrjár Lmm.

Psvche meb haukinn, ln'in heldur á bauknum

rnilli handa sinna, og vcit ekki livab hún skal
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af ráfea, hvort lmn á afe ljuka honum upp efea

ekki. Líkn.

"Amor. Líkn.

1812.

**Sig’ur för Alexanders inní Babýlon. Lm. á

spjöldum.

1813.

Victoria efeur Sigurgyfejan krýnirfallinn kappa.

Lm.
¥
*Tvær kvennmyndir (er halda himni yfir hásæti).

4

Líkn.
'

'

1814.

"Amor hrósar happi, þegar hann er búinn afe

taka frá Júpíter þrumufleininn, lijálminn frá

Mars, hörpuna frá Apollóni, ljónshúfeina frá

Herkúlesi, þríforkinn frá Neptúnusi og Thyrsus-

stafinn frá Bakkusi.

Varfei yfir Bethinann Hollwev. 3 Lmm.
**Legsteinn yfir Barónsfrú v. Schubart. Lm.

*Nessus og Deianíra. J)á er Herkules liaffei

sigrast á mefebifeli sínum Akkelóus, þá vildi

hann hafa mefe ser unnustu sína Deianíru til

Trakíu, en er hann kom afe ánni Erenus, þá
mátli hann ekki yfir komast

,
því fljótife lá á

bökkum; þá baufest Centaurus (nautmennife)

Nessus til afe flytja mærina yfir fljótife á baki

sér
,
en ófear enn liann kom yfirum fékk hann

ást á konunni, er hún var væn álitum; hún

kvaddi þá Herkúles lifevei/Ju, en hann skaut

spjóti yfir ána og ígegnum skrýmslife.

’Líkneskja L a d y R u s se 1 (Frur Russels á Englandi),

4 o
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1815.

Príamus og Akkilleifur. Lm.

Lm. þremsinnum smífeabar.
"Nótt

*Dagur

Líkneskjá Greifafruar Ostermanns í Garfea

- ríki.

1816.

*Hebe (arnarfóstra). Lílcn.

**G a n ým e d e s. Líkn.

*Varfei yfir leifei Greifafruar Berkowsky. Lm.

*D an s 1 e i k a s t ú lk a n. Líkn.

1817.

*Legsteinn yfir Greifafrú Pore. Lm.

**Ganýmedes mefe örninn. Líkn. tvisvar gjörfe.

Hj arfearsveinn. Líkn. 5 sinnum gjörfe.

Vonin. Líkn.

Konurnar vife gröf Krists. Lm.

1818.

**Merkúríus. Líkn. 4 sinnum gjörfe.

*Kristur mefe lærisveinum sínum hjá Ti-

beriasva tni. Lm.

*Kris tur í Emaus. Lm. úr silfri.

*Legsteinn y fir Lady N ew b o o c k.

Legsteinn yfir Barönsfrú Cliandry.
¥
Heifeursvarfei Maitlands Lávarfcar.

*Líkneskja Furstafrúar Baryatinsky.

1819.

o k k a g y fe
j
ur n a r.

Heifeursvarfei yfir fallna Sveissara.

Maríuvitjun. Lm.

/
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1820.

*Krists skírn. Lm.

*K v ö 1 dní á 1 1 í bi n. Lin.

*f)rír einglar meb blómbönd.
1821—22.

Likneskja Potockýs fursta.
+4{)okk agy bjur nar. Lm. tvisvar gjörb.

^Kristur. Pét u r. Pall. Matlieus. Jakob

e 1 d r i. T ó m a s.

**Filippus. Jakob Alfeusarson. Símon vand-

1 æ t a r i.

^Bartólómeus. Andrés. Jóhannes. Judas

T a d d e u s.

¥Jóliannes talar á eybimörku. 16 líkneskjnr

úr brendum leiri.

1823.

*Líkneskja Nikulásar Koperníkusar risavaxin.

Xíkneskja P ó n i a t ó v s k ý s fu r s t a á hestbaki.

"Anakveon skáld og Amör. Lm. tvisvar gjörb.

Skírnareingillinn, standandi.

1824.

Ástin á ýmsum aldri. Lm.
¥Lágmyndir á kistu Consalvis.

Pí u s 7di páfi.
|¥Kristinn máttur. ( Líkn. Heibursvarbi yíir Píus

¥Kristin speki.
|

7da Páfa.
¥Ein glar tveir. )

1825.
¥¥Liggjandi ljón.

1826—27.

Líkneskja Hertogans af Leuchtenbcrgi.
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Meutagylja sagnafræbinnar. Líkn.

And.ar lífs og dauba.

'Likneskja Karólínu Amalíu, sem nú er Dana-

drotníng.

Lin.

Skírnarcingillinn, krýpúr á kné.

1828.

Minnisvarfci yfir frii Tliompson. Lm.
+Tob ía s, minnisvarbi yíir Vacca lierlengliieri, augna-

lækni. Lm.

*Amor, situr á crni.

*Amor, vinnur Kerberus (vítishund).
#Amor á böfrúngi.

’Araor leibir ljón.

1829.

Leibisvarbi yfir v. Irgens-Bergli, Kammerherra.

1830.

Líkneskja Byrons (Bærons) Lávarbar og þjóbskálds.

Kvæbagycja situr undir
j

Lágmyndir, eiga

liörpu. > vib heibursvarba

Standandi Genius.
)

Byrons.

CIio (mentagybja) ritar lelur á skjöld.

Standandi Genius lieldur á skildi.

Daubans andi.

1831 .

Mínerva dæmir Odysseifi vopn Akkilleifs. Lm.
*Satýr kennir úngum Fáni (Skógarvætti) ab

blása í hljóbpípu. Lm.
^Kona lætur barn ríba

hrúti
*

t -v •

Laus hestui' flýr undan
[

V1° 01

Aíexanders.

Lm. viburaukar

h u n d i.

> %.

fe
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Múpíter, þylur Amori lög.

*Amor, lætur vel ab liundi.

4Amor, á báti.

*Amor, ríbur net til afc veífca Psyclie.
. ^

*Amor, heldur á rós frammi fyrir Júpíter og
[
5

Júnó.

*Amor, kveikir í klettum.

*Am o r, lífcur yfir lög.

*Amor, lífcur yfir land.

*Am o r og Hymen (hjónabandsgufc) spinna

lífsþráfcinn.

’Amor í böndum hjá J)okkagyfcjunum.

1832.

"Hirfcmey mefc Amorlínga hreifcur; Lm.

*Hýlas Bithynakappi í böndum bjá Vatnagyfcjunum.

Lm.

*Amor, kastar teníngum vifc Ganymedes. Lm.

Parnassus (Gofcafjall). Lm.

Alexander, kveikir í Persepolis.

Maximilian af Bæaralandi, risav. líkn. á hesti.

1833.

Bakkusarmev mefc lítinn Fán. Lm.
%/

Ganymedes og Hehe. Lm.

a th e u s.

a r k ú s.

*L úk a s.

Móhan ncs.

Örlagadísir nar. Lm.

Smásveinar, leika á liljófcfæri og sýngja. Lm.

Albert Thorvaldsen kominn afc takmark-

inu. Lm.

Lágmyndir a krínglum.

#'v
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1834.

Líkneskja Jóhanns Gúttenbergs (er fann u j
)

|

>

bókaprentun).

Lágmyndir a gröf Rafaels málara.
Ajíollon mebal lijartsveina.

Nemesis Hegníngardís. Lm.

1835.

Krists uj^prisa. Lm.
Dómur Salómons. Lm.

1836.

Líkneskja Schillers skálds.

Heibursvarbi yfir Konradín keisarason.
Hektor kvebur Andrómökku. Lm.

Eptir ab Alhert Thorvaldsen var kominn til

Kaupmannahafnar (í September 1838) liaffei hann
lítib nœbi, og smíbabi liann þá fatt nm hríb ann-
ab enn:

Vernd areingil sem heldur á barni; stend—

ur í Manukirkju; og 4 líkneskjur sem standa

eiga í gropum
(
Nischer

)

heggjamegin vib

abaldyr á Kristjánshöll.

**Herkú]es, Mínerva, Nemesis og Æsku-
lápur.

Um vorib 1839 baub Fru Stainpes, Barúns
nokkurs aubugs á Nýsjo í Sjálandi, Alberti á garb

sinn tilsumarvistar, og lét búa lionum þar smíba-

hcrbergi, og hefir siban mátt sjá, ab honum er ekki

mjögaptur farib, því hann hefir búib þar til þetta

sem nú skal tejja

:

Holberg, hrjóstmynd.
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Kristur, blessar börnin; Lm.

Albert sjalfur, styfcur sig vib Vonina; lílcn.

Píslargánga Krists. Lágm. 36 álna 1., 3 álna

há; stendur yíir altari í Maríukirkju.

Perseifur, nemur Andromedu á Pegasus skálda-

besti; Amor bleypur á undan; Lm. á krínglu.

Engill krjupandi, ætlabur á grafarmark.

Oelilensclilaeger Danaskáld, brjóstmynd.

Krists innreib í Jerúsalem, Lágm., 24 álna 1.

2 álna há, stendur yfir útidyrum á Maríukirkju.

Kristur í Emaus, Lágm. til altaristöflu.

Arvætturinn (Aarets Genius)
smíbabur á nýárs-

dag 1840, á krínglu.

Díana, þar sem hún bibur Júpíter ab leyfa sér ab

lifa ógipt og vib dýraveibar.

Amor, krýnir heilsugybjuna.

Amor og Hýmen.
Fánn og Bacchusarmey á dansi.

Albert liefir einnig mótab myndir þær, sem

ætlabar voru á fráliverfu (:revers) penínga þeirra,

sem slegnir voru til minníngar um komu Kristjáns

áttunda til stjórnarinnar, og um silfurbruilaup hans.

Gauti
(
Göthe

)
þjóbverja slcáld, tvö mót.

Oceanus, abalhafsgub, ætlabur til abaibustarinnar

á Kristjánshöll.

Kristján fjórbi Danakonúngur, í fullri stærb og

búníngi slíkum sem hann bar; Mynd þessa á

ab steypa í eir og setja í Hróarskeldu kirkju.

Leda og svanurinn á þremur krínglum:

d) Svanurinn meb Amor á baki, í því hann

kastar sér á ána til sunds.
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b) Svanurinn syndir meb Amor á Laki
;
Amor

skýtur ástaröru (til Ledu).

<) Svanurinn á þurru landi hjá Ledu.

Amor flýr meb þrumufleiga Júpiters þrutnugubs.

Amor og Psyche.

Psyche meb lampann (til ab skoba Amor soíánda)

;

Lágrn.

Amor, þcgar hann skilst frá Psycbe; Lágm.
Bacchussveinar tveir á dansi. Lásm.o
Laugarfö

r (Baýescene)^ A hvorutveggi þessara lág-

Lagm. I mynda eru myudirnar
Heiinilis atburbur (Fa-\ teknar eptir þeim Stain-

;
Lágm.

)
pes ættmönnum.

Kristur 12 vetra í musterinu. í

Kristur og hin samverska kona.
j

Lágmyndir.

lí a n s prestur M a b ss o n í lierbubum Daníels Ran-
zaus (þar sem liann segir frá atferli og rábum
þcirra ovina Kristjans hins þribja á undan
orrostunni vib Öxnabjarg 1535); Lágm.

Elieser og Rebekka vib brunninn; Lágmynd.
Psyohe. Líkn.

Postuli, í móti.

Fribrekur enn sjötti Danakonungur, sitjandi.
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*

A fundi liins norræna Fornfræbafélags, 6ta dag*

Októbers 1838, var A.Thorvaldsen fengin hókin: An-

tiqvitates americanœ, og þá ávarpabi Aukaforsetinn

Herra Etazráb og Riddari Dr. Finnur Magnússon

lianu meb þessum orbum:

tt
í nafni forfebra vorra hib jeg þig, tignabi A.

Thorvaldsen! ab koma lieilan í félagþab, er starfar

ab því
,

ab láta þá lifa ennþá í foriiritunum, sem

eru menjar þeirra, er nú mega ekki framar líba

undir lok, síban Jóliann Gúttenherg fann upp prent-

tólin, einsog þú li.efir sýnt. Ab vísu voru þeir

ílestir norburlandahúar, sern unnu afreksverk þau,

er sögurnar skíra frá; mestur þorri þeirra voru:

Danir, Noregsmenn, Svíar, Gautar og ís-

1 e n d í n g a r
,
sumir voru komnir frá tignustu mönn-

um á Englandi, Skotlandi, írlandi, Sax-

landi og Frakklandi, og ab nokkru leiti frá

Vesturálfu búum
,

þar er einn horinn forfebra

þinna liérumbil þúsund árum eptir Krists hurb. Ætt-

artölur þær, er lýsa þessu herlega, eru núíhók
þcssari, er einn félagsbróbir vor hefir prenta ] átib,

segir þar og frá því, ab forfebur vorir á norbur-

löndum fundu fyrstir allra, svo sannab verbi, hina

nýu álfu, og er þab mikilvægur atburbur í mann-

kynssögunni, en næsta ókunnur til þessa. J)itt

nafn er eitt hib mesta skraut hókarinnar, þessvegna

bjóba nú formenn félagsins bókina Thorvaldsen

sjálfum, og heibast þess innilega ab hún verbi ljúf-

mannlega þáb. J)ab mun fá þér unabar er þú sér

þao í henni, ab |)orvalds nafnib, sem allir jarbar-

A.
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búar unna svo mjög, en norfeurlandamenn heitast,

áttu fyrir rúmum átta hundrufeiun ára ættmenn

þínir í háfeum heimsálfunum. Nafnib táknar þann
sem gæddur er mættiJ)ors, <og ab vísu geymdu
forlögin þab syni |)orvaldar, ab frægasta skáld

aldar vorrar kvab svo um hann:

Thor fra Island i Rom vækker Kronion til Liv.

Sælir erum vér þess, ab J)orvaIdssonur hefir eigi

reidt hamarinn eingaungu í Romaborg ebur fyrir

hana
;
þab sem meb honurn hefir verib höggvib útúr

marmaraklettum Vallands skreytir nú konúngaliallir

Skjöldúnganna og Drottinshús Absalonsborgar; þeir

sem uppi verba á síbustu öldum skulu dábst ab

því í geymsluhúsi dýrgripa þeirra, er hinn göfugi

höfundur hefir gefib fæbíngarstab sínum— já, jafn-

vel íslandi, sem er svo fjarlægt, þar sem öll föbur-

ætt þín býr, sem á svo Jítib af aubæfum, en næga
frægb, er þab hefir varbveitt trúlega og kostgæfilega

fyrir fornaldarkappa og skáld. Vib þab erum vér

tengdir hib nánasta; þetta samband knýtist þó enn

fastar vib návistir þínar meb oss. Danmörk er

fósturjörb þín og heimili móburættar þinnar. í þér

sameinast ættbálkar nordurlanda, einsog þeir tengj-

ast bræbrabandinu í þessu félagi voru, til ab skíra

sameginlegar fornaldar-minníngar vorar og geyma
þeirra. Hib norræna fornfræbafélag heldur því sanna

hátíb í kvöld, er þab nú í fyrsta skipti á fund meb

þér, tignabi Thorvaldsen ! er fyrstur hefir kennt en-

um stærilátu suburlöndum, er náttúran hefir veitt

svo mörg gæbi, og liafa fengib ágæti af eldgömlum
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dýrgripum, ab lieifcra norfcurlönd vor, undireins og

þau votta virfcíngu sína mesta íþróttamanni seinni

aldanna, því þú hefir endurreist hina frægu forn-

öld Sufcurheims, en lmn hefir flutt sig frá Tíbers ár-

hökkum á Eyrarsunds strandir. Satt haffci |)ór])org

afc mæla, valan liin heifcna, er hjó undir liiminbelti

norfcurstjörnunnar, er hún spáfci því fyrir afspríngi

ættmófcur þinnar, afc liann mundi verfca mattugur,

hjartur og ágætur, og afc skærri geislar mundu af

honum standa, enn hún mætti augum á horfa.

Á þig hafa geislar þessir safnast og orfcifc afc solu

snillinnar, er lýsir öllum lmetti vorum, er hefir

hlásifc sætum lífsanda í enn kalda marmara, og

mun, þá er hún er gengin til vifcar, — en þess æslci

jeg afc þafc verfci seint, já svo seint sem verfca

má! — leyfa sér eylíft norfcurljós yfir Danaveldi,

miklu fegra hitiu, er fagnafci þér fyrir skömmu í

Eyrarsundi, og bofcíifci hræfcraþjófcum norfcurland-

anna lcomu þína. þafc eru samt einkum vér, sem

erum nánast tengdir vifc ætt þína, vér, sem störfum

hér í sameiníngu afc varfcvei/.lu og vífcfrægíngu minn-

íngar forfefcranna og fornrita þeirra, er skíra oss

frá ættbálki þínum og geyma spásagnir þær, sem

nú rætast á þér, og þú lætur rætast. Enginn má

lieitar né einlæglegar enn vort félag taka undir

ósk þá ,
sem nú er svo almenn

: 4tIIeill og-

Heiður sé Tliorvaltlseii voruin!”



0
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Kveðja og J>ökk Íslendínga

tii

Alberts Thorvaldsens.

I. Kvebja.

(Ilaustib 1838, þá er hann kora annað sínn frá Roraahoro; tll

Kaupmannahaínar.)

/

J höfum norbur Hverr hefir dýrra

vib himin gnæfir af drottni þegib

eyja ísi skignd 'annarr og unnih

og eldi þrúngin ; erindi þer?

þar rís hin fagra veitti þðr fulla

febra þinna fegurb ab skoba

mófeurmold himna höfundur,

úr marar skauti. heimi veittir þú.

Fjöld sá hún frægra Ein situr úti

fólkbetrínga, yfir öldugeimi

vara þeim vizku fósturfold

vant nö snilli, febra þinna,

þó heíir engi hefir né eina

annarr sem þú, augum litib

frægbar geisli lífmynd ljúfa.

yfir fold þá skinib. er þú leiddir fram.

Sæl þætlist hún

,

Vittu samt ab þar

ef hún sjá mætti á vörum lifir

yndi fegurst broshýrra barna

augna sinna; og blíbra me\ja,

sæl þættist hún, heitib heimfræga,

ef hún sjálf mætti er hevrir hverr
•

frægb þá fullþakka, móbur margnefna

er hún fðkk af þðr. mögur í landi.
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O! ab þú mættir

augum lei&a

landib Ioptháfa

og Ijósbelta&a

,

þar sem um grænar

grundir líí)a

elfur ísbláar

ab ægi fram.

þar er Heklufjall

og Hofsjökull,

Baldjökull, Bláfell

og Baulu tindur,

Hólmur, Hegranes

og Hlíbin góða,

þar sem enn byggja

ættmenn þínir.

Mundi þá hinn mikli

mögur þorvaldar

kynland sitt kenna

og karlmannlegt þykja;

tign býr á tindum,

en traust í björgum,

fegurb í fjalldölum,

en í fossum aíl.

Mundu þá sveinar

og meyjar bláeygar

Snælands bins snjókrýnda

snúast þör í inóti,

frænda færandi

frægstum í hcimi

barnslegar ástir,

sem beztar kynnu.

Og febur harbhentir

braustra drengja,

og mæbur málblíbar

muniíbvítra snóta
fi

blessa þann er bjó

börnum þeirra

fyrirmynd fegursta

frægbar ab leita.

Og þó und sólu

suburheima

evbir þú æfi

ab alföburs vild,

ann þér um aldur

Isafoldar

sonur og dóttir

meban sær dunar
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II. J)ökk.

(Vorib 1839, J)á cr skírnarfontur Thorvaldsens kom til licykjavikur

dómkirkju.)

uEin situr úti skín þar in helga

it
yfír öldugeirni á höggnum steini —

i4
fósturfold Ijóstær lífsbrunnur —

t
.febra þinna,

4t
hefir né eina

laug sáttmála.

tk
augum litiö Hverr hefir leiddar

ulífmynd ljúfa fyrir líkams augu

uer þú leiddir frani.
1 ’

myndir gublegar

musterib í?

So kvab á hausti Hefji höfub sín

hrímgrundar sjót, híngab farinn

kynlanda kærstum lýbur, og líti

þá er kvefcju ílutti,

vitandi víst

lotníngu meb!

um vingjöf þína, Sjáib her fegursta

dulin livab dveldi fribarmynd

,

dýrgrip á leib. blíba Maríu

meb barnib á skauti;

Nú liefir bætta hallast ab góbrar

sá er bezt um kunni gubsmóbur knjám

eptirþrá úngur Jóhannes

augna vorra;

sæmir því at sæma
og ástarblíbur.

þann er senda löt Sjáib ánni í

vonar fyllíng allra manna

vorþökkura meb. lausnara Ijúl'an

og líknar skæran

Úngir og aldnir skírn ab skírast,

andvirki frá ábur skepnu sína

gángib at) skoba gubi vinni,

í gubs musteri! þá er glötub var.



Sjáií) enn fremur

ástvin beztan

barnanna úngu,

er hann blessar þaif;

<t
leyfiS þeim”, segir

hinn líknarfulli,

tt
öllum hjá mér

uathvarfs ab leita”.

Hverr sá í huga

svo hclg tífeindi?

hverr lét þau stíga

af steininum fram?

Hverr liefir leiddar

fyrir líkams augu

myndir gublegar

musterib í?

Hefji höfub sín

híngab farinn

lýbur og lesi

letur á steini;

englar alskærir

og ástum bundnir

Ifóa þar yfir
,

—
en letrib greinir:
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uRisti smíb þessa

í Róm suöur

Albert Thorvaldsen

fyrir árum tólf,

ættjörbu sinni

Isalandi

gefandi hana

af góbum hug.”

Albert Thorvaldsen

ættjörbu gaf;

hve skal ættjörö hans

Alberti þakka?

Breibar eru bárur

ab borgum fram,

frændinn fjærlægur

febra lábi.

þá væri launab,

ef þú líta mættir

ásján upplypta

úngrar móbur,

þar sem grátglabur

gubi færir

barn sitt bóndi

ab brunni sáttmála.

Jónas Hallgrímsson .



Stamtavle

OddPetersen

,

en riig Mand, boendepaa

Yestfjorden i det l4de Aarhundrede.

Eincir Oddsen, Sysselmand for IIu-

navands Syssel paa Nordlandene.

Jon Einarssen til Geitaskard
,

gift

líarald Hildetand, Konge i Danmark.

Thrand, den Gamle.

Uiorolf Vogaref

Vermund Ordluker.

Ipar Vermundsen

.

ELalgard Iparsén.

Rafn, enaflslands fdrste Landnams-

mænd i det 9de Aarhundrede.

Jörund Rafnssen.

Ulf Aurgode.

' Spart Ulfssen.

Lodmund Spartsen.

Sigfus Lodmundsen.

Sœmund Sigfussen, kaldet HinFrode,

f 1133.

Lopt Sœmundseii.

V
Jon Loptsen, gift

Patter af Kong Magnus Barfod.

Solpeig Jojis Ðatter, gift med Gud-

mund Griis.

Thorlak Gudmundsen.

Thora Thorlaksen

,

gift med Klang

Teitsen.

Asta Klangs llatter

,

gift med Ipar

Ilolm

.

Vigfus Iparsen Ilolm.

Ipar Vigfussen Holm.

Vigfus Iparsen Holm.

Magrethe Vigfus Ðatter

,

gift med

Thorpard Loptsen til IVIödrevalla.

Gudride Thorpards Ðatter

,

gift med

Ei'land Erlandsen, til Kollbeinstad.

Atle hin mise
,
(smækkre) Jarl over

Sogn og tilgrændsende Egne i Norge.

f 880-

Hallstein, lians Son, boesatte sig paa

Island. t 917-

Atle, Ilallsteins Sön t 938.

Thordur, Atles Sön. t 951-

Thorgilds Thords Sön, kaldet Orra-

beinsfostre, 1039*

Grirn Glamimd, hans Sön.

Samler af den ældre Eddas Sange. Ingiald, hans Sön.

Grim, Ingialds Sön.

Einar Grimssen

,

til Kaldarnæss.

nied Thora, en Ilallkatla

,

hans Datter, gift med

Rafi Speinhiörjisen. 1213.

Herdise, lians Datter, gift med Sig-

jnujid GwuiarsseJi. 1235-

Speinbiörn

,

lians Sön, kaldet Sudpi-

king. t 1290.

Erik Speijibiörnseji

,

Ridder, gift med

Einar Erikseji til Vatnaflord, gift

med Helga paa Grund. t 1382.

Biörn Einarsen til Vatnafiord
,
kal-

det Jorsalafarer.

Christina Biörns Daitei'

,

gift med

Thorleif Aj'nesen

,

Sysselmand.

Biörji Thorlefsen

,

Ridder. t 1467*

Solpeig Biörns Datter

,

gift med Pöul

Jonsson.

Vigfus Erlandsen til Illidarenda, gift med Gudrun Pouls Datter.

Gudride Vigfus Datter

,

gift med

Sœmimd Erichseji til Aas.

med en Datter af Gotskalk Nico- Gudride Sœmwids Datter

,

gift med

lausson, Biskop til Holum.

Eeil Jonssen til Geitaskard.O

Gunlög Egilsseji, Laugsretsmand ved

Arne Gislesen til Hlidarende.

Haldora Arne Datter

,

gift med Olaf
%

Jonsen.

Landstliinget, boeude i Öefjorden paa Nordlandet, gift med Gudrun Olafs Datter

Thorpald GunlögseJi

,

Bonde.

Gotskalk Thorpaldsen, Laugsretsmand

ved Landsthinget. ‘

/

Tliorpald Gotskalksen

,

Præst til My-

klabye i Skagafiorden.

Gotskalk Thorpaldsen

,

födt paa Is-

land, siden Skibsbilledhugger i Kiö-
4

benhavn, gift med Karen Grörv-

lund.

Bertel Thorpaldsen og Are Thorpaldsen.

Oluf Paa, Ilövding i Dalene.

Thorbiorg Olufs Datter, gift med As-

geir

,

Ilövding i Vatnafiord.

Kiartan Asgeirsen.

Thorpald Kiartanson.

Thord Thorpaldsen.

Snoj'j'o Thordsen .

Thorpald Sjiorreson, gift med Tlwrd-

ger

,

en Datter af Sjiorro Sturlesen.

Einar Thorpaldsen.

Vilborg Eijiars Datter. -j- 1342«
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